Załącznik do Uchwały nr 3 z dnia 12 marca 2019 roku o zmianie statutu Fundacji Centrum Inicjatyw na
Rzecz Społeczeństwa

STATUT
FUNDACJI CENTRUM INICJATYW NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ
SPOŁECZEŃSTWA, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Dorotę
Konopka, Małgorzatę Perzanowską, Julitę Sitniewską, Piotra Sitniewskiego,
Roberta Szczepankowskiego, Martę Rękawek-Pachwicewicz, Jarosława
Ruszewskiego, Małgorzatę Wenclik, zwanych dalej „fundatorami”, aktem
notarialnym Rep.A Nr 1064/2010, sporządzonym przez notariusza Janusza
Dąbrowskiego w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16,
w dniu 26 stycznia 2010r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna oraz neutralna światopoglądowo.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja została ustanowiona na czas
nieoznaczony.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja używa nazwy: FUNDACJA CENTRUM INICJATYW NA RZECZ
SPOŁECZEŃSTWA, może posługiwać się skrótem FCIS.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Celami Fundacji są:
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§5

1

Cele i zasady działania Fundacji.
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1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych
dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności
człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce
społecznej.
2. Promowanie i wzmacnianie państwa prawa poprzez edukację prawną
i obywatelską.
3. Upowszechnianie idei poradnictwa obywatelskiego.
4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie
pojętym poradnictwie obywatelskim.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Propagowanie zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa opartego na
wiedzy,
7. Wspieranie rozwoju regionalnego, w tym działalność w sferze
rewitalizacji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań w sferach
publicznych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Wzmacnianie porządku, bezpieczeństwa publicznego i obronności
państwa oraz działalność szkoleniowa w tym zakresie.
10. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska,
zwierząt i zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
11. Działalność na rzecz praktycznego stosowania zasady równości szans,
w szczególności promocji równych praw kobiet i mężczyzn,
12. Wszechstronna edukacja i rozwój w sferze kultury, sztuki, dziedzictwa
narodowego w szczególności dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych,
osób z niepełnosprawnością.
13. Wspieranie i promowanie społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza na
obszarach wiejskich, wśród osób wykluczonych.
14. Wspieranie rozwoju osobistego, w szczególności dzieci i młodzieży,
kobiet, osób starszych, osób z niepełnosprawnością.
15. Wspieranie i organizowanie akcji na rzecz przeciwdziałania przemocy
i patologiom społecznym, w tym uzależnieniom, w szczególności wśród
młodzieży.
16. Działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, edukacji
i wychowania,
17. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży.
18. Działalność
na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz
realizacja inicjatyw międzypokoleniowych.
19. Promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej społeczeństwa.
20. Wspieranie i organizowanie wszelkich form działalności w sferze
turystyki, rekreacji i sportu.
21. Wspieranie i promowanie idei partnerstwa, w tym tworzenia sieci
i porozumień organizacji pozarządowych, partnerstwa publicznoprywatnego
i
publiczno-społecznego
na
forum
krajowym,
transgranicznym i międzynarodowym.
22. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji
ekonomicznej społeczeństwa.

23. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w
zakresie
kultury
fizycznej
i
sportu,
ochrony
środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Przygotowywanie i prowadzenie programów tematycznych w zakresie
realizacji swoich celów.
2. Organizowanie i prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa, w postaci
niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
4. Działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą.
5. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
6. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów
społecznie użytecznych.
7. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.100 (jeden
tysiąc sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
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1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
i formach służących realizacji jej celów statutowych. Przedmiot
działalności gospodarczej może określać odrębna uchwała Rady
Fundatorów.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
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§ 10

-

dochodów z majątku Fundacji,
działalności odpłatnej,
działalności gospodarczej.
§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§12
Podmioty uprawnione do zarządzania majątkiem Fundacji nie mogą:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
4. Dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których już uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Władze Fundacji.
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1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podróży.
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§ 13

Rada Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiąco - kontrolnym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z pięciu do ośmiu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą wszyscy Fundatorzy.
W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby nie mające statusu
Fundatora.
4. Uzupełnienie składu Rady o nowych członków, na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
w Zarządzie Fundacji.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy
z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady zwykłą
większością głosów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub dwóch Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 16
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§ 17
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Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu.
3. Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych
i udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa
Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) ustalanie
wielkości
zatrudnienia
i
wysokości
środków
na
wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) Podejmowanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych dla
innych władz Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać
Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
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Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji
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§ 20

uprawnieni są: Prezes Zarządu - jednoosobowo lub dwóch spośród
pozostałych członków Zarządu – łącznie.

Zmiana Statutu
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym
jego decyzja zapada w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej
skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
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§ 24
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3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w
drodze uchwały podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy składu.
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Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających
w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.

