Statut fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Praca na Tak
z siedzibą w Poznaniu zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Arkadiusza Jankowskiego,
Rafała Nawrockiego
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu dnia 27 lutego 2015 r.,
repertorium A nr 821/2015, przed zastępcą notariusza Anną Sporną w Kancelarii Notarialnej Notariusza
Witolda Duczmala.
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
§ 5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7. Celami Fundacji są:
1. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
2. promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
oraz promocja kultury pracy,
3. promocja i organizacja wolontariatu i inne formy wspierania sektora pozarządowego,
4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój rozwój demokracji i promocję odpowiedzialnej postawy obywatelskiej,
5. działalność naukowa, oświatowa i zarządzenie wiedzą, w tym tworzenie banku wiedzy o rynku pracy,
6. działalność naukowo-techniczna, poszukiwanie i rozwój rozwiązań opartych na nowoczesnych
technologiach,
7. promowanie innowacyjności poprzez działalność wspierającą rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie
rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego kreowanie postaw
proekologicznych,
10. działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11. działanie wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną oraz odpłatną:
1. prowadzenie wydawnictw,

2. prowadzenie portali internetowych,
3. publikację materiałów propagujących aktywność zawodową
4. organizację staży, praktyk zawodowych.
5. organizację wolontariatu,
6. prowadzenie kampanii informacyjnych,
7. prowadzenie i organizacja szkoleń,
8. przyznawanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia materialnego i finansowego.
§ 9. Cele Fundacji są realizowane poprzez współpracę z organami władzy i administracji państwowej i
samorządowej, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.
§ 10. Fundacja organizuje wspólne przedsięwzięcia przedsiębiorców i innych podmiotów
zainteresowanych jej celami.
§ 11. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 12. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 13. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- darowizn, spadków i zapisów,
- odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach,
- dotacji i subwencji,
- wypracowanych zysków z działalności gospodarczej,
- nawiązek,
- innych źródeł.
§ 15. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystywane do realizacji
wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie postanowią inaczej.
§ 16. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie
działania Fundacji.
§ 17. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 18. Organami Fundacji są Rada Fundatorów, Rada Nadzorcza i Zarząd Fundacji.
§ 19. Rada Fundatorów może decydować o składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Fundacji.
§ 20. Radę Nadzorczą tworzą co najmniej 2 osoby, w tym:
- Barbara Kowalewska – Przewodniczący,
- Krystian Łabutka – Wiceprzewodniczący.
§ 21. Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 22. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
§ 23. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 24. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 25. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
§ 26. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd,
3. zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza 50 000 (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy) złotych,
4. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
5. zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i udziela absolutorium Zarządowi.
§ 27. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez
Radę Nadzorczą.
§ 28. Radzie Nadzorczej, służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w
przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.
§ 29. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Fundacji i Wiceprezesa Fundacji.
§ 30. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji.
§ 31. Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość
środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
6. sporządza roczne sprawozdania finansowe.
§ 32. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.
§ 33. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. . W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Fundacji.
§ 34. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 35. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
1. szkolenia osób fizycznych i prawnych,
2. kształcenia ustawicznego dorosłych,
3. usług rachunkowych,
4. doradztwa prawnego,
5. doradztwa podatkowego.

§ 36. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 37. 1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa
regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność
przed Zarządem Fundacji.
§ 38. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia
pracowników poszczególnych zakładów.
§ 39. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział VI
Zmiana statutu
§ 40. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 41. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundatorów.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 42. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 43. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 44. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 45. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 46. W razie śmierci Fundatora stanowisko w Radzie Fundatorów jest dziedziczone zgodnie z prawem
spadkowym, chyba że Fundator zastrzegł inaczej.
§ 47. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
§ 48. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 49. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

