Statut Fundacji Przy Plantach
Tekst jednolity z dnia 18.05.2021roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Przy Plantach zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Martę Grabowską zwaną dalej
„Fundatorem”, aktem notarialnym z 18.05.2021 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z
6.04.1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest Poznań.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego
realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać
wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego
1.
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§4
Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne
służące realizacji celów statutowych.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji w Polsce i za granicą.
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ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
1. Celami Fundacji są:
a) propagowanie kontaktu z szeroko pojętą kulturą - ze szczególnym uwzględnieniem muzyki - jako
formy terapii, rozwoju, edukacji i integracji seniorów, osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, dzieci, rodzin z dziećmi, członków lokalnej społeczności, weteranów,
mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców;
b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
d) działalność charytatywna;
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
g) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
h) ochrona i promocja zdrowia;
i) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
j) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
ł) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
m) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

n) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
o) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
p) działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
q) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
r) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
§6
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, przeglądów, konkursów, festiwali, koncertów, konferencji,
targów, spotkań, pikników, projektów edukacyjnych, kursów, wyjazdów, kolonii, wernisaży, wystaw,
seminariów, projekcji filmów dla seniorów, osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie,
dzieci, rodzin z dziećmi, członków lokalnej społeczności, weteranów, mniejszości narodowych
i etnicznych oraz cudzoziemców.
2. Projektowanie i tworzenie, również innowacyjnych, rozwiązań, pomocy dydaktycznych, związanych
z terapią, rozwojem, integracją, edukacją, ekologią.
3. Działalność wydawniczą i produkcyjną związaną z celami fundacji: opracowywanie
i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, nagrań, pomocy edukacyjnych.
4. Organizację i realizację nagrań fonograficznych, wideofonicznych, projektów graficznych.
5. Uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach i warsztatach edukacyjnych
dotyczących celów statutowych Fundacji
6. Współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, biznesem, nauką, mediami.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz
składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
§9
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji i subwencji osób prawnych
c) konkursów grantowych
d) przychodów ze zbiórek i imprez publicznych
e) przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
g) programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych
h) przychodów z działalności odpłatnej
i) innych działań prawem dopuszczalnych.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 10
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd składa się od 1 do 3 osób, w tym prezesa.
3. Skład pierwszego Zarządu wybiera fundator.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

7.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos prezesa.
8. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej.
9. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
§ 11
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
2. Wszelkie umowy z prezesem muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.
§ 12
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
c) realizacja celów statutowych
d) sporządzanie planów pracy i budżetu
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
f) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i
członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
i) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych
j) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka,
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
3. Do kompetencji Fundatora należy:
a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji
b) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
c) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 13
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa każdy
z członków Zarządu samodzielnie.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
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§ 14
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.
Zmian w statucie dokonuje Fundator.

§ 15
Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane
strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

1.

§ 16
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame
z celami Fundacji.
3. W przypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora
realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatora bądź wskazanych przez niego
w testamencie osób. Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób
pełnoletnich obecnych na spotkaniu.

