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Tekst jednolity Statutu Fundacji Poznań – Ille - et - Vilaine 

z siedzibą w Poznaniu, stan na dzień 18 czerwca 2014 roku  

 

STATUT 

Fundacji Poznań – Ille - et - Vilaine 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja Poznań – Ille - et - Vilaine, zwana także Fundacją, została ustanowiona 

przez Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. 

Akt notarialny, repertorium nr A I 929/90 został sporządzony w Państwowym Biurze 

Notarialnym w Poznaniu w dniu 22 marca 1990 r. 

§2 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach ( Dz. U. Nr 21, poz. 97) i niniejszego statutu. 

§3 

Siedzibą Fundacji jest m. Poznań. 

§4 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. 

§5 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§6 

Fundacja ma prawo używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej adresem. 

§7 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Zagranicznych. 

§8 

Fundacja przyznaje odznaczenia i medale osobom szczególnie zasłużonym dla 

współpracy polsko – francuskiej.    
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II. Cele i zasady działania Fundacji 

§9 

Celem Fundacji jest rozwijanie współpracy między Poznaniem, Województwem 

Wielkopolskim, Województwami sąsiadującymi a Regionem Bretanii,  w 

szczególności Departamentem Ille et Vilaine oraz innymi regionami Europy we 

wszystkich dziedzinach życia, w tym zwłaszcza w dziedzinie oświaty, edukacji, 

dialogu międzykulturowego i tożsamości regionalnej. 

§10 

1. Cele Fundacja realizuje w szczególności przez realizację zadań w zakresie:  

- prowadzenia  Domu Bretanii w Poznaniu,  

- działalności wspierającej rozwój gospodarczy regionu,  

- podtrzymywania tradycji i tożsamości regionalnej,  

- działalności wpierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

- wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- promocji kultury, sztuki i tradycji regionu,  

- organizacji imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności festiwali, 

koncertów, konkursów, warsztatów  

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.  

2. Zadania mogą być realizowane w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 

4.  W szczególności Fundacja może w zakresie realizacji swoich celów podejmować 

współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi. 

§11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, z której dochody w całości przeznacza się na działalność 

statutową. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej będzie: 

- prowadzenie kursów języków obcych, szkoleń, egzaminów, 

- prowadzenie działalności wydawniczej, 
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- tłumaczenia językowe, 

- prowadzenie lokali gastronomicznych i wynajem powierzchni lokalowej . 

3. Działalność gospodarcza będzie wykonywana na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie niezbędnym także za granicą.  

4. Działalność gospodarczą w imieniu Fundacji prowadzić będzie Zarząd Fundacji. 

Nadto Fundacja, decyzją Rady Fundacji ma prawo przystępować do spółek i innych 

organizacji gospodarczych. 

5. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową. 

 

§12 

1. Fundacja jest niezależna od jakiejkolwiek instytucji, organizacji, stowarzyszeń i 

partii politycznych tak krajowych jak zagranicznych, poza zależnościami 

wynikającymi z prawa polskiego. 

2. Fundacja ma służyć rozwojowi Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego i 

pozostałych terenów historycznej Wielkopolski, zwłaszcza poprzez rozwój 

stosunków i kontaktów z różnymi regionami Europy. 

 

III Organy i organizacja Fundacji 

§13 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

 

§14 

1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji. Pierwszy jej skład jest 

mianowany przez Fundatora, a następne zgodnie z niniejszym statutem. 

2. Rada Fundacji liczy co najmniej 5 członków. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzą: osoby powołane przez Fundatora oraz 

każdorazowo osoby piastujące stanowiska Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody 

Wielkopolskiego, przedstawiciele władz samorządowych Województwa 

Wielkopolskiego, delegowani na podstawie uchwał swoich organów, po ich 

przyjęciu przez Radę Fundacji, a także inne osoby powołane przez Radę. 

4. Swoje decyzje Rada podejmuje większością ponad 50 % głosów obecnych na 

posiedzeniu. 
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5. Rada Fundacji większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu może odwołać 

członka Rady, który nie bierze udziału w pracach Rady od roku. 

6. Rada spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

7. Na czele Rady stoi prezes i dwóch wiceprezesów, którzy kierują pracami Rady i 

organizują działalność. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji jest dożywotnie, chyba, że Rada Fundacji odwoła 

członka Rady Fundacji. 

 

§15 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. ustalenie kierunków działania Fundacji 

2. powoływanie i odwoływanie Zarządu poza pierwszym składem 

powołanym przez Fundatora 

3. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu 

4. nadzór nad majątkiem Fundacji 

5. nadzór i bieżąca kontrola zarządu 

6. zatwierdzanie planów finansowych Fundacji, zatwierdzania sprawozdania 

finansowego i bilansu 

7. tworzenie funduszy 

2. Dla podjęcia uchwał w sprawach  określonych w punktach 2,3,7 ust.1 wymagana 

jest obecność co najmniej połowy członków Rady. 

 

§16 

Radę Fundacji wspierają głosem doradczym członkowie honorowi Rady Fundacji, 

powołani przez nią. 

§17 

1. Zarząd Fundacji liczy 2-3 osoby, powołane i odwołane przez Radę Fundacji. 

Pierwszy skład Zarządu jest powołany przez Fundatora. 

2. Funkcje w Zarządzie mogą być płatne na zasadach określonych przez Radę 

Fundacji. 

3. Zarząd reprezentuje Fundację i działa zgodnie z przepisami ustawy o Fundacjach i 

niniejszym statutem. Do reprezentowania Fundacji konieczne jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu. 

4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia poszczególnych spraw.  

W radzie ustanowienia pełnomocników do reprezentacji Fundacji konieczne jest 
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współdziałanie dwóch osób, z których jedna może być pełnomocnikiem, a druga 

musi być członkiem Zarządu. 

 

§18 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie Fundacji we wszystkich sprawach 

2. realizowanie uchwał Rady 

3. kierowanie działalnością Fundacji 

4. opracowywanie wszelkich dokumentów Fundacji, w tym planów finansowych, 

sprawozdań finansowych 

5. uchwalanie regulaminów wynagradzania pracowników Fundacji 

6. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków  - tylko w przypadku, gdy masa 

spadkowa znacznie przekracza długi spadkowe. Zarząd jest obowiązany do 

składania oświadczeń o przyjmowaniu spadków z dobrodziejstwem inwentarza. 

7. uchylanie regulaminu pracy Zarządu  

8. zarządzanie majątkiem Fundacji 

9. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla Rady Fundacji 

10. Przedstawianie Radzie Fundacji i Ministrowi Spraw Zagranicznych rocznych 

sprawozdań z działalności Fundacji. 

 

IV. Majątek Fundacji 

§19 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 100.00 zł – przekazanej 

przez Fundatora w akcie notarialnym. 

2. Majątek Fundacji zwiększają darowizny, dotacje, zapisy testamentowe oraz spadki 

krajowe i zagraniczne, zysk z działalności gospodarczej, subwencji, grantów i 

zbiórek publicznych, umów sponsorskich, lokat, odsetek, akcji.  

 

§20 

Fundacja ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. 

§21 

Rozporządzanie majątkiem Fundacji, a zwłaszcza majątkiem trwałym, może 

następować jedynie za zgodą Rady Fundacji. Rada Fundacji może jednak upoważnić 

Zarząd do podejmowania określonych decyzji majątkowych. 
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V. Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji  

§22 

1. Zmiana Statutu oraz celów Fundacji może nastąpić jedynie na podstawie uchwały 

Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu. 

2. Zwołanie posiedzenia Rady Fundacji mające na celu wymianę Statutu oraz celów 

Fundacji odbywa się listem poleconym na dwa tygodnie przed datą posiedzenia, z 

doręczeniem porządku obrad i treści proponowanych zmian. 

 

§23 

Likwidacja Fundacji następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej na 

zasadach określonych w paragrafie 19. Likwidacja Fundacji może nastąpić w sytuacji 

określonej przepisami Ustawy o Fundacjach.  

§24 

Majątek zlikwidowanej Fundacji przeznaczony będzie na potrzeby Komisji 

Charytatywnej Episkopatu Polski. 

§25 

Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Spraw Zagranicznych o likwidacji Fundacji i 

wykorzystaniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji. 

  


