STATUT FUNDACJI
INSTYTUT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Instytut Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Podkarpacki Bank Żywności, 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201, NIP 517 00 40 573, REGON 691697129,
związek stowarzyszeń wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135528,
który reprezentują:
- Jerzy Jęczmienionka – Prezes Zarządu
- Daniel Jakubowski – Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów, NIP 813 16 44 630, REGON 690427764, wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000894,
które reprezentują:
- Beata Sołtys – Prezesa Zarządu
- Piotr Piątek – Skarbnika
BD Center Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, NIP 517 035 88 78, REGON 180824543, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413871,
którą reprezentuje:
- Paweł Walawender – Prezes Zarządu
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Czapor w Kancelarii
Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 19 w dniu 1 kwietnia 2014 roku, Repertorium A numer 956/2014.
§2
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

1.
2.
3.
4.

§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
§4

1. Fundacja może używać nazwy skróconej „IES” oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych dla celów współpracy z zagranicą.
2. Fundacja ma prawo używać pieczęci, logo i innych odznak identyfikujących jej działanie.
§5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów,
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować
z instytucjami zagranicznymi.
§6
Fundacja jest organizacją not for profit, a środki uzyskane z działalności przeznacza na realizację celów
statutowych. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową,
a dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.
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§7
Fundacja może ustalać odznaki, medale honorowe i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
§8
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§9
Celami Fundacji jest:
1) promocja, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, w szczególności:
 stworzenie formalnej płaszczyzny kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, instytucji otoczenia biznesu,
administracji publicznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych;
 wspieranie trwałych mechanizmów współpracy międzysektorowej, pozwalających świadczyć przez
podmioty ekonomii społecznej profesjonalne usługi na otwartym rynku;
 rozwój działań ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
poprzez edukację, doradztwo i udzielanie wsparcia finansowego na rozwój;
 wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych;
 monitoring i badania ekonomii społecznej;
 rozwój kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeństwie;
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym:
 ograniczanie zjawiska ubóstwa, w szczególności wśród dzieci i osób starszych;
 realizacja programów integracji społecznej;
 pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
3) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych utratą pracy oraz z niskimi kwalifikacjami
poprzez: poradnictwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i przekwalifikowania, prace interwencyjne i inne formy
tworzenia miejsc pracy, staże i praktyki zawodowe;
4) rozwój lokalny oraz rozwój kapitału społecznego,
5) promocja zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, kultury, ochrony środowiska i ekologii;
6) promocja zdrowego stylu życia,
7) promocja oraz wsparcie wolontariatu.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 udział w realizacji programów, których charakter jest zbieżny z celami fundacji;
 działalność wydawniczą, badawczą i edukacyjną;
 organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów itp.;
 organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla różnych grup społeczno-zawodowych,
 organizację szeroko rozumianej pomocy charytatywnej i humanitarnej,
 współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi;
 udzielanie wsparcia i pomocy w zakresie poradnictwa, szkoleń, doradztwa, pomocy finansowej i rzeczowej;
 wszelkie inne formy działań niezbędne do realizacji celów.
§ 11
Swoje cele Fundacja realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców,
przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu
działania. W celu pełnej realizacji celów może korzystać z pracy wolontariuszy.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 12
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), która to
kwota wnoszona jest w całości przez Fundatorów.
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Z Funduszu Założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe, nieruchomości, a także inne prawa majątkowe nabyte przez
Fundację w czasie jej działania.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 14
W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy
Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., Nr 10 poz. 1178 z późn. zm.), bezpośrednio lub za
pośrednictwem wyodrębnionych podmiotów, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) odsetek z lokat bankowych,
6) dochodów z majątku.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 17
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je
na dowolny cel statutowy.
§ 18
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie
realizacji jej celów statutowych.
3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 19
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Komisja Nadzoru,
4) Rada Programowa.
§ 20
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następni członkowie Rady Fundacji są
powoływani uchwałą Rady Fundacji.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata i kończy się po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
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5.
6.
7.
8.

Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Kandydatów na członka Rady Fundacji ma prawo wskazać każdy z członków Rady Fundacji.
Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Nadzoru.
Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 21

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) odwołania.
§ 22
Rada jest organem o uprawnieniach stanowiących, wnioskodawczych, opiniodawczych i wspierających
działalność Zarządu.
§ 23
Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. Obradom przewodniczy
Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
§ 24
W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 25
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Rady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści niniejszego Statutu.
§ 26
1. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku działania na szkodę Fundacji lub okoliczności,
które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź utrudniają pełnienie tej funkcji.
2. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3
aktualnego składu Rady Fundacji. Głosowanie w tym przedmiocie jest tajne, nie bierze w nim udziału Członek
Rady Fundacji, którego wniosek dotyczy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W wyżej opisany sposób,
nie można pozbawić członkostwa w Radzie Fundacji jej Fundatorów.
§ 27
1. Do kompetencji Rady należy:
 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym wyznaczanie głównych kierunków jej
działalności oraz sprawowanie nadzoru;
 powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 zatwierdzanie planów i sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 zatwierdzanie sprawozdań Komisji Nadzoru oraz udzielanie członkom Komisji absolutorium,
 udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązania, którego wartość przekracza 100 tys. złotych,
 podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu,
 nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji,
 uchwalanie Regulaminów obowiązujących w Fundacji,
 podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do innych podmiotów i tworzenia jednostek, oddziałów.
2. W celu realizacji swych kompetencji Rada Fundacji, lub każdy z członków Rady Fundacji są uprawnieni do:
 żądania przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 28
Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym i składa się z co najmniej 2 członków, powoływanych na czas nie
oznaczony przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd powołany został przez Fundatora. Nowych
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członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu,
powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 29
Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków. Uchwały
w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
§ 30
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, w przypadku Zarządu większego niż
dwuosobowy również Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Nadzoru.
4. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności większości jego statutowego składu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
8. Członkowie Zarządu są informowani o terminach posiedzeń z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
10. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
11. Do dnia 31 marca każdego roku, Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji oraz Komisji
Nadzoru roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
12. Szczegółowy sposób i organizację pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę
Fundacji.
1.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych w Statucie
dla innych organów Fundacji. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, a w szczególności:
 odpowiada za realizację celów statutowych oraz rzetelne prowadzenie księgowości i dokumentacji,
 reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 prowadzi politykę kadrową, zatrudnia pracowników, ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
 zawiera umowy o współpracę z partnerami.
§ 32
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tych funkcji mogą być wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala
Rada Fundacji.
§ 33
W przypadku Zarządu wieloosobowego (powyżej 2 osób) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie
Prezes Zarządu i członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z 2 osób – oświadczenia woli składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 34
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby
prawne.
§ 35
1. Rada Fundacji może powołać Radę Programową, składająca się z osób skupionych wokół idei i celów
Fundacji.
2. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
3. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają
Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia
upadłości lub likwidacji osoby prawnej, złożenia rezygnacji bądź odwołania przez Radę Fundacji.
5. Rada Programowa propaguje cele, dla których Fundacja została utworzona.
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6. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
7. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3
członków Rady Programowej.
8. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy Członków Rady Programowej. W przypadku równej ilości głosów przeważa
głos przewodniczącego obrad.
9. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach
organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
10. Szczegółowy sposób pracy Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej.
§ 36
1. Komisja Nadzoru jest wewnętrznym organem kontrolnym Fundacji. Składa się z co najmniej 2 osób
wybieranych na okres 3 lat przez Radę Fundacji .
2. W razie ustąpienia członka Komisji, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres
ponad sześciu miesięcy – mandat wygasa .
3. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 37
Kompetencje Komisji Nadzoru:
a) nadzór nad majątkiem i gospodarką finansową Fundacji,
b) przedstawienie wniosków i ocen dotyczących prac władz i organów Fundacji, w tym wniosków
dotyczących absolutorium dla ustępujących władz,
c) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu,
d) rozpatrywanie skarg dotyczących Zarządu,
e) prezentowanie opinii na temat problemów wskazywanych przez władze Fundacji,
f)
przewodniczący Komisji Nadzoru lub upoważniony przez niego członek Komisji może uczestniczyć
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 38
Członkowie Komisji Nadzoru nie mogą :
1) być członkami Rady Fundacji oraz Zarządu ani pozostawać w nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia
w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.,
Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r., Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 39
Członkowie organów Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Szczegółowe zasady oraz tryb działalności
władz i organów Fundacji określa Regulamin Wewnętrzny uchwalony przez Radę Fundacji.
§ 40
1.
2.
3.
4.

Fundacja może zatrudniać pracowników.
Obsługa Fundacji jest wykonywana przez Biuro Fundacji, które jest podporządkowane Zarządowi.
Zarząd Fundacji tworzy i określa zasady działania Biura.
Zarząd zatrudnia dyrektora Fundacji i określa jego kompetencje.
Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Fundacji
§ 41

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu lub poszerzenia celu działania podejmuje Rada Fundacji większością
2/3 głosów.
§ 42
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
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§ 43
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji
przekazuje się, z zachowaniem przepisów ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji. O likwidacji Fundacji likwidator zawiadamia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 44
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w przedmiocie
połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 45
1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej
„osobami bliskimi” .
2. Fundacja zabrania przekazywania majątku organizacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli
przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja zabrania wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wynika bezpośrednio ze
statutowego celu organizacji.
4. Fundacja zabrania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
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