
STATUT FUNDACJI 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Fundacja „Youth Capital Foundation” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym 

przez notariusza n.n. z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 31.12.2012 r, repertorium A nr x/12 działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz 

postanowień niniejszego statutu, dalej zwanego „Statutem”. 

2. Fundatorami Fundacji „Youth Capital Foundation” są: 

a) (…), zamieszkały w (…), legitymujący się dowodem osobistym (…),; 

b) (…),, zamieszkały w (…), legitymujący się dowodem osobistym numer (…),; 

3. Fundacja będzie działać pod nazwą „Fundacja Kapitał Młodych”. 

 

§2 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla miasta 

stołecznego Warszawy. 

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, 

Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie Rady jest 

to wskazane dla prawidłowej realizacji jej celów. 

4. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony. 

5. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaków graficznych i innych oznaczeń oraz skrótu nazwy 

pod postacią „FKM”, a także odpowiedników nazwy w językach obcych oraz w języku polskim pod nazwą 

„Fundacja Kapitał Młodych”. Wzory pieczęci, znaków graficznych i innych oznaczeń są tworzone przez Zarząd, a 

akceptowane przez Radę Fundacji. 

6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Edukacji. 

7. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację oraz dla samej 

Fundacji. 

8. Fundacja może przystępować do organizacji pozarządowych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i 

za granicą w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego i wolontariat (ustawa z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.), jak 

również być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność 

zbieżną z celami Fundacji. 

 

 



II. Cele Fundacji 

 

§3 

1.  Celem Fundacji jest wspieranie młodzieży w wychowaniu i wszechstronnym rozwoju na rzecz budowy narodu 

polskiego, rozwijania polskiej kultury, zaangażowania społecznego, nauki, sportu i obywatelskiej odpowiedzialności 

oraz promocji współpracy międzynarodowej między młodzieżą, a także wyrównywania szans młodzieży 

niepełnosprawnej. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

• finansowanie badań naukowych, 

• organizację szkoleń, seminariów, wykładów oraz spotkań, 

• organizację zawodów i przedsięwzięć o charakterze sportowym, 

• pobudzanie młodzieży do aktywności społecznej, 

• pobudzanie młodzieży do aktywności przedsiębiorczej i naukę przedsiębiorczości, 

• prowadzenie przedsięwzięć promujących wiedzę historyczną wśród młodzieży, 

• wspieranie wartościowych inicjatyw młodzieżowych, 

• propagowanie wiedzy oraz organizacja szkoleń i wyjazdów służących promocji bezpieczeństwa 

narodowego, wychowania kulturalnego i fizycznego młodzieży, 

• promocję zdrowia i zdrowego trybu życia, 

• wspieranie i finansowanie instytucji i organizacji prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, 

wychowawczą, religijną, dofinansowanie programów szkoleniowych i badawczych, 

• współpracę i wsparcie instytucji, organizacji, które statutowo realizują i świadczą pomoc osobom 

poszkodowanym i wymagającym wsparcia społecznego, 

• wspieranie działalności placówek naukowych, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, 

ustanowienie stypendiów i nagród, zakup pomocy naukowych, szkolnych, współpracy z krajowymi i 

zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz osobami fizycznymi realizującymi cele zbliżone do celów 

Fundacji, 

• organizowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym 

• wspieranie osób fizycznych i organizacji proekologicznych, 

• opiekę nad miejscami kultu religijnego, wspieranie i współfinansowanie organizacji religijnych, 

• opiekę nad  miejscami pamięci narodowej,  

• działania na rzecz młodzieży niepełnosprawnej i ich rehabilitacji. 

 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych 

oraz jednostek organizacyjnych którym ustawa przyznaje osobowość prawną na mocy art. 331 Kodeksu 

cywilnego, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji, jak również wspierać lub wzmacniać działania 

organów administracji publicznej w zakresie zadań publicznych ze sfery dotyczącej działalności statutowej 

Fundacji. 

4. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 

postanowieniami niniejszego Statutu, działalność gospodarczą. 

5. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na 

realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności samej Fundacji, przy czym do 40%  

dochodów z działalności gospodarczej, może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Fundacji, 

zaś pozostała część uzyskanych dochodów będzie przekazana na realizację celów statutowych Fundacji. 

 

 

 



§4 

Cele określone w statucie osiągane będą w ramach środków przekazywanych przez Fundatorów oraz 

pozyskiwanych na zasadach przewidzianych przepisami prawa przez Fundację ze źródeł prywatnych lub 

publicznych. 

 

III. Majątek Fundacji 

 

§5 

Majątek Fundacji stanowią: 

a)  fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) utworzony przez Fundatorów i 

pokryty w całości w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania Fundacji przez sąd, o czym Zarząd 

niezwłocznie zawiadamia Fundatorów na piśmie, podając numer rachunku, na który należy przelać 

środki; 

b) fundusz gospodarczy w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), przeznaczony na prowadzenie 

działalności gospodarczej,  utworzony przez Fundatorów i pokryty w całości w terminie 2 tygodni od 

dnia zarejestrowania Fundacji przez sąd, o czym Zarząd niezwłocznie zawiadamia Fundatorów na 

piśmie, podając numer rachunku, na który należy przelać środki; 

c) środki finansowe (pieniądze, obligacje i akcje), prawa majątkowe oraz nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

§6 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§7 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) dotacji i subwencji; 

b) wpłat pieniędzy przez Fundatorów;  

c) darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych, którym 

ustawa przyznaje osobowość prawną na mocy art. 331 Kodeksu cywilnego; 

d) spadków i zapisów; 

e) z kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika przekazanych Fundacji jako 

organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w przepisach prawa podatkowego; 

f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

g) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, 

h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 

i) zysku z lokat w bankach; 

j) innych źródeł, w tym ze środków publicznych. 

§8 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny 

spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 



§9 

Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencję, jednorazową lub łączną, 

w wysokości równej co najmniej 1000 złotych lub, w odniesieniu do osób zagranicznych 1000 dolarów (USD) lub 

1000 euro (EUR), uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. 

 

 

IV. Organy Fundacji 

 

§10 

Organami Fundacji są: 

• Rada Fundacji 

• Zarząd Fundacji 

RADA FUNDACJI 

 

§11 

1. Rada Fundacji liczy od 3 do 7 członków i jest organem odrębnym od Zarządu Fundacji. 

2. Wyboru Rady dokonują Fundatorzy, jednomyślnie, spośród osób przez nich wskazanych, po uprzedniej 

prezentacji kandydatur. 

3. Osoby wybrane do Rady potwierdzają na piśmie wolę udziału w pracach Rady. 

4. Członkowie Rady: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

c) nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji; 

d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie, zwrot uzasadnionych kosztów. 

5. Fundatorom przysługuje prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie. 

6. Fundator może być członkiem Zarządu albo Rady Fundacji. 

 

§12 

Rada podejmuje działalność bezpośrednio po jej ustanowieniu przez Fundatora i złożeniu przez wybrane osoby 

oświadczenia określonego w § 11.  

§13 

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych i nadzorczych. 

§14 

1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Wyboru Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada spośród swoich 

członków głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

3. Rada powoływana jest na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Dotychczasowi członkowie Rady pełnią 

jednak swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady przez Zgromadzenie Fundatorów. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje ponadto w wyniku: 

a) Śmierci członka Rady; 

b) Złożenia pisemnej rezygnacji Fundatorów; 

c) Odwołania członka Rady przez Fundatorów, zwykłą większością głosów. 

§15 



1. Rada współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju. 

2. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku. 

3. Posiedzenia Rady zwoływane mogą być przez każdego członka Rady Fundacji: 

a) z inicjatywy własnej; lub 

b) na wniosek Zarządu. 

4. Osoba zwołująca posiedzenie Rady obowiązana jest do udokumentowanego powiadomienia wszystkich 

członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad. 

5. Rada może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej 1/2 jej członków, a 

wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie. 

6. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół. 

7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego. 

8. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści 

projektu uchwały. 

9. W posiedzeniach Rady, na jej zaproszenie, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

Zarządu. 

10. W przypadku posiedzenia członków Rady przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej uchwały z danego posiedzenia podpisywane są jednoosobowo przez Przewodniczącego 

Rady.  

§16 

Do kompetencji Rady należy: 

• ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji; 

• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 

• określanie zasad i ustalanie ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji; 

• występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

• rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji; 

• opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 

• wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd; 

• podejmowanie decyzji finansowych powyżej kwoty 10.000 PLN 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

§17 

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 członków, z których jeden z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa 

Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu liczy 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejną kadencję. 

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę zwykłą większością głosów. 

4. W skład Zarządu mogą wchodzić osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

5. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: 

• upływu kadencji Zarządu; 

• złożenia rezygnacji w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji; 

• odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu; 

• śmierci. 

§18 



Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora i 

Rady Fundacji. 

§19 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, w tym: 

• uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 

• zarządzanie majątkiem Fundacji; 

• przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

• ustalanie regulaminu Biura Fundacji; 

• tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji; 

• ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i 

nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej; 

• powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji; 

• podejmowanie decyzji dotyczących zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji; 

• sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z 

działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz podawanie sprawozdań do 

publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa; 

• sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przedstawianie ich Radzie 

Fundacji; 

• podejmowanie decyzji finansowych do kwoty 10.000 PLN, a powyżej tej kwoty za zgodą Rady 

Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w przypadku gdy liczy on więcej niż 

dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego bądź dwuosobowego uchwały 

podejmowane muszą być jednomyślnie. 

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu działając samodzielnie.  

 

§20 

Członkowie Zarządu Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i nagradzani albo mogą 

wykonywać swoje funkcje nieodpłatnie, w zależności od decyzji Rady Fundacji. W przypadku podjęcia decyzji o 

wynagrodzeniu członków Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji nawiązuje stosunek pracy 

lub zawiera umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu Fundacji określające zasady wynagradzania. 

§21 

Władze Fundacji nie mają prawa dokonywania czynności, których skutkiem mogłoby być: 

• Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji 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 lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej 

„osobami bliskimi”, 

• Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

• Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 



• Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. 

 

V. Zmiana Statutu 

 

§22 

Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały, przy czym uchwała ta wymaga 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

VI. Działalność gospodarcza 

 

§23 

1. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a)  Wydawanie Książek (PKD 58.11 Z); 

b)  Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 

c)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

d) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z); 

e)  Sprzedaż detaliczna książek używanych lub antykwarycznych (PKD 47.79.Z); 

f) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.62.Z); 

g)  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.63.Z); 

h) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z); 

i)  Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

j)  Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 

k) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD 55.10.Z); 

l) Kupno i sprzedaż nieruchomości na użytek własny (PKD 68.10.Z); 

m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 

n) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 

63.11.Z); 

o) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z); 

p) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

r)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD (68.20.Z); 

s) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 

t)  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z); 

u) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 



w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z); 

v) Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z); 

x) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 

y) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z); 

z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

aa) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

ab) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z); 

ac) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z) 

ad) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

ae) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 

af) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) 

ag) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) 

ah) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.13.Z) 

ai) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z) 

aj) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z) 

ak) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 

al)  Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) 

am) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z) 

an) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 

ao) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A) 

ap) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 

ar) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C) 

as) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

at) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z) 

au) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z) 

aw) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 

av) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z) 

ax) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z) 



2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, Zarząd może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności 

gospodarczej poza granicami kraju. 

3. Działalność gospodarcza jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

5. Rada prowadzi nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji, a Zarząd Fundacji w każdym czasie jest 

zobowiązany do udzielenia Radzie informacji i wyjaśnień w kwestii prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczony zostaje fundusz gospodarczy wskazany w § 5 pkt. 

b). 

§24 

Rok obrotowy Fundacji zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Pierwszy rok 

obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 r. 

§25 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów 

lub oddziałów. 

2. Zakłady i oddziały wyodrębnione są na zasadach samofinansowania i działają w ramach posiadanych przez 

nie środków własnych. 

3. Zakłady oraz oddziały są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi. 

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu lub oddziału i jego zniesieniu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika 

podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji. 

5. Decyzję o likwidacji zakładu lub oddziału podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora albo 

likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

6. Kierownikiem zakładu lub oddziału może być członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Zarządu, 

upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub 

jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo od Zarządu Fundacji. 

7. Zakres działania zakładu lub oddziału oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu 

określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

VII. Postanowienia końcowe 

§26 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji wyrażonego jednogłośnie. 

4. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w razie 

osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona. 

5. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta 

wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji wyrażonego jednogłośnie. 

6. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przekazane będą mocą uchwały Zarządu na 

rzecz działających w RP organizacji o celach zbieżnych z celami dla których Fundacja została 

ustanowiona. 

7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy. 


