
 

 

STATUT 

FUNDACJI ROZWOJU MIASTA POZNANIA 
Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane na Zgromadzeniu Fundatorów 

w dniu 8 czerwca 2020 roku 

 

 

 

Celem powołania Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, zwanej dalej Fundacją, jest 

inspirowanie i wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań mających na celu 

wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój miasta Poznania. U podstaw 

programowej działalności Fundacji leży idea i przeświadczenie fundatorów, że poprzez 

zintegrowanie aktywności osób mających ambicję służyć wiedzą, doświadczeniem i pasją 

oraz wyposażenie ich w niezbędne środki finansowe, będzie możliwe osiągnięcie 

widocznych, korzystnych efektów w funkcjonowaniu miasta Poznania. 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 lutego 1991 przez notariusza 

Elżbietę Zielińską z Państwowego Biura Notarialnego w Poznaniu w Sali Błękitnej Urzędu 

Miejskiego, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2. 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

2. Fundacja może poza swoją siedzibą powoływać oddziały na terenie kraju. 

 

§ 3. 
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 może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 4. 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i przyznawać je wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym na podstawie 

uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 

2. Zgromadzenie Fundatorów może scedować na Zarząd Fundacji uprawnienia do 

ustanawiania i przyznawania honorów, określonych w ust.1. 

 

 

 

 

 



Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 5. 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie i wspieranie oraz finansowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 

dziedzinach mających na celu wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami mieszkańców, 

rozwój miasta Poznania. 

2. Inspirowanie Rady, Prezydenta Miasta Poznania i innych organizacji w sprawach 

dotyczących rozwoju miasta, jego promocji w kraju i poza granicami. 

3. Kształtowanie dumy z historii i postaw tradycji pracy organicznej oraz działania na rzecz 

podnoszenia jakości życia i realizacji zrównoważonego rozwoju miasta i kreacji wizji 

przyszłości. 

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

§ 6. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami unijnymi, 

pozarządowymi oraz uczelniami w zakresie wymienionym w celach Fundacji. 

2. Wspieranie finansowe oraz pomoc organizacyjną, prawną i promocyjną dla osób 

fizycznych i prawnych prowadzących działania  zgodne z celami Fundacji. 

3. Współpracę z samorządami lokalnymi i działania na rzecz tworzenia społeczeństwa    

obywatelskiego. 

4. Wspieranie działalności edukacyjnej i wydawniczej. 

5. Samodzielne przeprowadzanie różnorodnych działań i akcji celem realizacji zadań 

Fundacji. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 7. 
1. Majątek  Fundacji  stanowi  jej  fundusz   założycielski  powstały  z  wpłat  fundatorów  

oraz  mienie   powstałe z: 

 dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

 dalszych świadczeń fundatorów, 

 innych wpływów,  w szczególności z działalności gospodarczej Fundacji, lokat 

bankowych i giełdowych. 

2. Fundatorami  są osoby fizyczne i prawne, które  dokonały wpłaty w ciągu 3 miesięcy od 

zarejestrowania Fundacji, z tym że pierwsza wpłata nie może być niższa jak jeden tysiąc 

złotych. 

3. Donatorami mogą być osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz Fundacji lub 

świadczące usługi na jej rzecz, lub w celu wykonania jej zadań. 

 

 

§ 8. 
Dochody Fundacji pochodzić mogą również  z: 

1. dotacji i subwencji oraz grantów, 

2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

3. dochodów z majątku Fundacji. 



 

§ 9. 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub spadkobierców. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

 

 

Władze Fundacji. 
 

§ 10. 

Władzami Fundacji są: 
a) Zgromadzenie Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

 

 

Zgromadzenie Fundacji. 

 

     § 11. 
1. Zgromadzenie Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Zgromadzenie Fundacji składa się z  Fundatorów. 

 

§ 12. 
1. Zgromadzenie Fundacji może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Fundacji zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 

czerwca, jako sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundacji zwołuje Zarząd: 

a. Z własnej inicjatywy, 

b. Na pisemny wniosek każdego Fundatora. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundacji powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od 

daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

5. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Fundacji zawiadamiając wszystkich Fundatorów o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem 

Zgromadzenia. Jeśli na Zgromadzeniu nie ma wymaganego kworum, tj. co najmniej 

połowy Fundatorów, Zarząd zwołuje Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż w 

ciągu miesiąca od dnia zwołania Zgromadzenia Fundacji w pierwszym terminie. 

 

§ 13. 
Do zadań Zgromadzenie Fundacji należy w szczególności: 

1. Uchwalanie Statutu Fundacji. 

2. Powoływanie i odwoływanie  członków Zarządu. 

3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu. 

4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

5. Zatwierdzanie Ramowych Planów Działalności Fundacji i planów finansowych na 

wniosek Zarządu. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

 

 



 

§ 14. 
Zgromadzenie Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawnione do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 15. 
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do  trzech osób powoływanych przez Zgromadzenie 

Fundacji na czteroletnią wspólną kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Zgromadzenie Fundacji powołuje spośród członków zarządu Prezesa Zarządu oraz 

jednego lub dwóch wiceprezesów. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie 

Fundacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Fundatorów. 

5. Zarząd powołuje biuro Fundacji oraz określa zakres jego działania. Biurem Fundacji 

kieruje Prezes Zarządu. 

 

§ 16. 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) Przygotowanie Ramowych Planów Działania Fundacji i planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji oraz bieżące gospodarowanie dochodami 

i wydatkami Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i budżetu biura Fundacji,  

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundacji w sprawie zmian statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji. 

g) przyznawanie honorów w granicach określonych uchwałą Zgromadzenia Fundatorów. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał  zwykłą większością 

głosów. 

4. O posiedzeniach Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach zwykłego zarządu 

podejmuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez Zarząd jego członek. W sprawach 

przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagany jest udział Prezesa i jednego 

członka Zarządu, lub dwóch członków Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

7. Mandat członka Zarządu ustaje w wypadku: 

 śmierci, 

 odwołania przez Zgromadzenie Fundacji, 

 rezygnacji z udziału w Zarządzie złożonej na piśmie, 

 utraty uprawnień do pełnienia obowiązków członka Zarządu. 

 

 



Zmiana Statutu 
 

§ 17. 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundacji bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy Fundatorów. 

 

 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 18. 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 

zmianie cele Fundacji. 

 

 

Likwidacja Fundacji. 
 

§ 19. 
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 Zgromadzenie Fundacji. 

 

§ 20. 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zgromadzenia Fundacji na rzecz innej fundacji. 

 

 
Zmiany uwzględnione w niniejszym tekście jednolitym wpisane zostały do KRS w dniu 30.09.2020 roku 


