STATUT FUNDACJI: „FUNDACJA INSTYTUT KREATORÓW
PRZYSZŁOŚCI”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja nosi nazwę: Fundacja Instytut Kreatorów Przyszłości.
§ 2.
Fundacja jest organizacją niezależną i niepolityczną działającą na rzecz ogółu społeczności.
§ 3.
Fundacja działa w oparciu o statut Fundacji, uchwały władz Fundacji oraz przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
§ 4.
Fundacja ma swoją siedzibę w Lublinie.
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Fundacja może za granicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
Fundacja może na potrzeby realizacji swoich celów statutowych:
1) zakładać filie, oddziały i przedstawicielstwa zarówno na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami;
2) uczestniczyć w fundacjach lub związkach fundacji.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
1.
2.
3.
4.

§ 5.
Fundacja może być członkiem innych organizacji lub zrzeszeń o podobnym zakresie
i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działalności Fundacji
§ 6.
1. Celami Fundacji są:
1) prowadzenie działalności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, w szczególności
w zakresie nauk humanistycznych i ekonomicznych;
2) wspieranie rozwoju naukowego i osobistego dzieci i młodzieży;
3) kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania
społecznego dzieci i młodzieży;

4) zapewnianie wsparcia finansowego dla dzieci i młodzieży w zakresie ich
działalności edukacyjnej i społecznej;
5) kształcenie świadomych, aktywnych i dobrze wykształconych obywateli.
§ 7.
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację projektów edukacyjnych, w szczególności szkoleń, konferencji,
seminariów i debat;
2) organizację wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności
wycieczek, obozów i wymian;
3) działalność wydawniczą i publicystyczną;
4) tworzenie ośrodków edukacyjnych;
5) tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży;
6) współpracę z innymi organizacjami i podmiotami.
§ 8.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.
§ 9.
1. Na potrzeby Fundacji ustanawia się fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Na majątek Fundacji składają się środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej istnienia.
3. Majątek Fundacji powstaje w szczególności z następujących źródeł:
1) dotacji, darowizn, spadków i zapisów zwykłych oraz zapisów windykacyjnych;
2) dochodów z majątku Fundacji;
3) ofiarności publicznej;
4) odpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji jej celów statutowych
lub pozyskiwaniu nowych środków finansowych na potrzeby jej bieżącej działalności.

ROZDZIAŁ III
Zarząd Fundacji
§ 10.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 11.
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób.
2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora. Spośród członków
Zarządu Fundacji Fundator wskazuje Prezesa Fundacji.

3. Kadencja Zarządu trwa rok. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy
z upływem 31 grudnia. W sytuacji, w której członek Zarządu Fundacji został powołany
do pełnienia funkcji w ciągu trwającej kadencji, pełni on swoją funkcję do zakończenia
kadencji.
§ 12.
1. Do zadań Zarządu Fundacji należą:
1) kierowanie działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) tworzenie długofalowej strategii rozwoju Fundacji;
4) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
5) tworzenie filii, oddziałów i przedstawicielstw Fundacji;
6) podejmowanie rozstrzygnięć w formie uchwał;
7) przygotowanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania
finansowego;
8) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia.
§ 13.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
1) rezygnacji członka Zarządu Fundacji;
2) upływu kadencji;
3) odwołania przez Fundatora;
4) choroby lub innej trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;
5) śmierci.
2. Przyczynami odwołania członka Zarządu Fundacji przez Fundatora są:
1) długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z bycia
członkiem Zarządu Fundacji;
2) narażenie dobrego imienia Fundacji lub Fundatora;
3) naruszenie interesu Fundacji lub Fundatora;
4) prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami Fundacji lub z
obowiązującym porządkiem prawnym;
5) wyrządzenie w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa szkody
w majątku Fundacji.
3. Jeżeli skład Zarządu Fundacji jest mniejszy niż 3 osoby, zostaje niezwłocznie
uzupełniony przez Fundatora.
§ 14.
1. Uchwały podejmowane są przez Zarząd Fundacji na posiedzeniach bezwzględną
większością głosów przy obecności ponad połowy członków Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji są zwoływane nie rzadziej niż raz na miesiąc
z inicjatywy własnej Prezesa Zarządu.
3. W szczególnych przypadkach Prezes Zarządu w terminie 7 dni zwołuje posiedzenie
Zarządu Fundacji na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu
Fundacji.

4. W wypadku niezwołania posiedzenia Zarządu Fundacji przez Prezesa Zarządu
w trybie określonym w ust. 3 posiedzenie zwołuje niezwłocznie co najmniej dwóch
innych członków Zarządu, wyznaczając osobę przewodniczącą temu posiedzeniu.
5. Zarząd Fundacji jest władny do podejmowania uchwał, jeśli członkowie Zarządu
Fundacji zostali zawiadomieni o posiedzeniu przez Prezesa Zarządu listownie,
elektronicznie lub w innej dopuszczalnej prawem formie. W przypadku zwołania
posiedzenia w trybie określonym w ust. 4 zawiadomienia dokonują członkowie
Zarządu zwołujący to posiedzenie.
6. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony członek Zarządu.
7. Z posiedzenia sporządzany jest protokół opisujący przebieg posiedzenia i zawierający
podjęte uchwały.
8. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji jest jawny.
9. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu Fundacji mogą się odbywać
z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość.
§ 15.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu Fundacji działający łącznie z innym członkiem Zarządu
Fundacji;
2) 3 członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji bądź w sporach z nim
Fundację reprezentują inni członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Statut Fundacji może zostać zmieniony przez Zarząd Fundacji większością 2/3 głosów
w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
2. Cele statutowe Fundacji mogą zostać zmienione tylko za zgodą Fundatora.
§ 17.
Statut wchodzi w życie wraz z dniem wpisu niniejszej Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

