
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 01b Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z dnia 2.12.2019r. 

 

 

STATUT 

 

POLSKIEJ FUNDACJI DZIECI i MŁODZIEŻY 

 

 

§ 1. 

 

1. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zwana w dalszej części statutu "Fundacją" została  

ustanowiona z woli Fundatora - International Youth Foundation aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu szóstego kwietnia 1992 r. przed Robertem Dor - notariuszem w 

Warszawie, urzędującym w  Kancelarii przy ul. Nowy  Świat 53.  

 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. /Dz.U. 

nr 46 z 1991 r. poz. 203/ oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

 

 

§ 2. 

 

Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 

dokonanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.  

 

 

§ 3. 

 

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§4. 

 

1. Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających 

rozwój dzieci i młodzieży w Polsce. 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe korzystając ze wszystkich dostępnych i legalnych 

środków, które są odpowiednie ze względu na zakres jej działania, głównie w sferze oświaty i 

wychowania, w szczególności poprzez: 

1) Prowadzenie programów albo wspieranie (finansowe, rzeczowe lub organizacyjne) innych 

organizacji i instytucji prowadzących programy prewencyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 

od 5 do 20 lat mające na celu: 

a) ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym samym 

ułatwianie startu życiowego, 

b) umożliwienie zdobycia doświadczeń rozwijających wiarę w siebie i pozytywne 

nastawienie do środowiska,  

c) ułatwianie porozumienia między ludźmi i wspomaganie integracji,  

d) wykształcenie pozytywnych cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, 

uczuciowość, poczucie własnej wartości, tolerancję,  

e) promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,  

f) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej,  

g) przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

h) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży. 

2) prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach dla 

dzieci i młodzieży. 

3) organizowanie szkoleń dla młodzieży, a także szkoleń, konferencji, seminariów, 

sympozjów dla osób zajmujących się działalnością oświatową i wychowawczą, w 

szczególności dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących na rzecz dzieci i 

młodzieży.  

4) promocję i organizację wolontariatu, 

5) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe w zakresie określonym w §4. 

 

 

 

§ 5. 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami lub 

osobami. Współdziałanie może polegać na: wsparciu organizacyjnym lub technicznym, całkowitym 

lub częściowym finansowaniu projektów, a także na udzieleniu pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł. 
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§ 6. 

 

Zasadnicza działalność Fundacji nie może być wykorzystywana jako środek propagandowy, ani w 

żaden inny sposób nie może służy do wywierania wpływu na sferę polityczną państwa. Tym samym 

Fundacja nie może angażować się, ani wypowiadać po stronie jakiegokolwiek kandydata na 

stanowisko polityczne. 

 

 

 

§ 7. 

 

1. Dla osiągnięcia swoich celów, w ramach swojej działalności, Fundacja może nabywać 

nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy a także dokonywać inwestycji 

 

2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5 000 zł oraz środki 

finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 

a) funduszu założycielskiego 

b) środków finansowych przekazywanych przez Fundatora 

c) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji od osób 

prawnych 

d) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz inwestycji 

e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych. 

 

4. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji lub konkretny program. Zarząd 

Fundacji, może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku darczyńca, może albo wycofać 

swoją darowiznę albo zrezygnować z zastrzeżeń. 

 

5. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 

je przekazać na dowolny cel statutowy. 

 

6. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością nieodpłatną. 

 

 

§ 8. 

 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy 

2. Fundacja opracowuje sprawozdania finansowe za rok obrachunkowy. 
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§ 9. 

 

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

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b) ustalanie rocznych planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

finansowych, 

c) ustalanie rocznych planów programowych, 

d) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Fundacji -w przypadku Zarządu 

wieloosobowego, 

e) dokonywanie zmian Statutu i wydawanie regulaminów,  

f) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji, 

g) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, 

h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

i) ustalanie jednolitego tekstu Statutu. 

 

 

 

§ 10. 

 

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym Dyrektora Fundacji, który wchodzi w skład 

Zarządu z urzędu. 

 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa 

Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego, Dyrektor Fundacji pełni funkcję Prezesa 

Fundacji.  

 

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani wielokrotnie na dowolną ilość kadencji. 

 

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji, na którą 

został powołany. 

 

5. Przed upływem kadencji członkostwo w Zarządzie wygasa również w przypadku śmierci 

członka Zarządu lub złożenia rezygnacji. 

 

6. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu powinna być przedłożona na piśmie  

Dyrektorowi Fundacji nie później niż na 1 miesiąc przed proponowaną datą ustąpienia. 

 

7. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani przez Fundatora.  

 

8. Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Dyrektora Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.  
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§ 11. 

 

1. Wieloosobowy Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb Fundacji, na wniosek Prezesa 

Fundacji lub Dyrektora Fundacji. 

 

2. Uchwały Zarządu są podejmowane na zebraniach, z zastrzeżeniem ust 3. Dla podjęcia 

uchwały Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym  

Dyrektora Fundacji. 

 

3. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli 2/3 członków Zarządu 

odda na piśmie lub poczta elektroniczną swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. 

 

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje 

głos Dyrektora Fundacji. 

 

5. Uchwały  dotyczące zmiany Statutu Fundacji zapadają większością co najmniej 2/3 głosów 

oddanych. 

 

 

§ 12. 

 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada 

Fundacji. 

 

2. W przypadku w/opisanym Rada Fundacji powołuje swoich pełnomocników do wykonywania 

czynności opisanych w par.15.5 i par.15.6 Statutu. 

 

 

 

§ 13. 

 

1. Zarząd może utworzyć Radę Doradczą Fundacji, w której skład wchodziliby zaproszeni 

specjaliści z różnych dziedzin. Rady Doradczej pełniłaby rolę konsultacyjną przy wyznaczaniu 

kierunków działania Fundacji. 

 

2. Zarząd może także zaprosić specjalistów różnych dziedzin, którzy tworzyliby Radę Oceny 

Programów, do współpracy nad wyselekcjonowaniem i oceną programów nadających się do 

włączenia do Krajowego i Międzynarodowego Systemu Informacji o Programach. 

 

3. Dla osiągnięcia celów Fundacji Zarząd może powoływać komisje lub rady,  które będą 

zajmowały się szczegółowymi problemami Fundacji. 
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§ 14. 

 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 

 

a) w zakresie czynności zwykłego zarządu - Dyrektor Fundacji samodzielnie, 

 

b) w zakresie czynności przekraczających zwykły zarząd – Dyrektor Fundacji łącznie z 

drugim członkiem Zarządu, 

 

c) pełnomocnicy w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa, stosownie do ust 3 niniejszego 

paragrafu. 

 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Dyrektor 

Fundacji  lub pełnomocnik w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

 

3. Zarząd Fundacji, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w ust 1, może udzielić 

pełnomocnictwa poszczególnym członkom Zarządu lub osobom trzecim do dokonania 

określonej czynności lub czynności określonego rodzaju, przy czym udzielenie 

pełnomocnictwa do czynności związanych z lokowaniem środków finansowych Fundacji 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu.  

 

4. Członek Zarządu, który jest bezpośrednio lub pośrednio stroną umowy z Fundacją powinien 

ujawnić okoliczności umowy z wyszczególnieniem swojego w niej udziału przed podjęciem przez 

Zarząd uchwały zatwierdzającej tą umową.  

Członek Zarządu jest pośrednio stroną umowy z Fundacją jeżeli podmiot będący stroną umowy 

jest podmiotem, z którym członka Zarządu łączą finansowe zobowiązania lub jeżeli członek 

Zarządu jest w tym podmiocie członkiem władz, albo też pozostaje z tym podmiotem w 

jakimkolwiek stosunku prawnym.  

Podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą umowy, członek zainteresowany uważany jest za 

nieobecnego i nie ma prawa głosu. 

 

§ 15. 

 

1. Uchwały Zarządu wykonuje Dyrektor Fundacji, który jednocześnie kieruje codzienną pracą 

Fundacji. Z uwzględnieniem treści par.12.1, Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd  

Fundacji.  

 

2. Dyrektor jest członkiem Zarządu wieloosobowego z prawem głosu, a w przypadku Zarządu 

jednoosobowego Dyrektor Fundacji pełni funkcje Prezesa Fundacji . 

 

3. Dyrektor Fundacji nie może zostać powołany do Rady Fundacji. 
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4. W okresie pierwszej kadencji Zarządu Fundacji, Dyrektora powołuje Zarząd po konsultacji z 

Fundatorem. 

 

5. Warunki pracy i wynagrodzenie Dyrektora ustala Zarząd, a w przypadku Zarządu 

jednoosobowego – pełnomocnik Rady Fundacji powołany zgodnie z par.12.2 Statutu. 

 

6. Dyrektor Fundacji reprezentuje Fundację, jako pracodawcę, w stosunkach z pracownikami 

zatrudnionymi przez Fundację. Pełnomocnik powołany zgodnie z par.12.2 Statutu 

reprezentuje Fundację, jako pracodawcę, w stosunkach z Dyrektorem Fundacji. 

 

 

 

§ 16. 

 

1. W Fundacji działa Rada Fundacji, będąca kolegialnym organem nadzoru. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Zarząd. 

Postanowienia § 10 ust. 4-6 Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Fundacji.  

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu i nie mogą 

pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia. 

4. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 

5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady Fundacji 

mogą być podjęte także bez zwołania zebrania, jeżeli 2/3 członków Zarządu odda na piśmie 

lub pocztą elektroniczną swój głos na postanowienie, które ma być powzięte. 

6. Rada Fundacji nadzoruje całokształt działalności Fundacji i w zakresie swoich funkcji może 

występować do Zarządu z wnioskami. 

7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.  

 

 

 

§ 17. 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek członkom Zarządu i Rady Fundacji oraz pracownikom 

Fundacji, jak również 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

 

2. Niedopuszczalne jest zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań osób wymienionych w 

ust, 1, jak również przekazywanie majątku Fundacji na rzecz osób wymienionych w ust. 1, na 

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

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
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3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz osób, wymienionych w ust. 

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

bezpośrednio z celu Fundacji.  

 

4. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Fundację zakupu na szczególnych zasadach 

towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wskazane w ust. 1.  

 

§ 18. 

 

Zmiana Statutu Fundacji wymaga kwalifikowanej większości głosów zgodnie z § 11 ust 5. 

Zarząd nie ma prawa zmieniać Statutu w części dotyczącej celów fundacji (§ 4). 

 

§ 19. 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych, majątku lub w razie 

niemożności osiągnięcia celu Fundacji. 

 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, która dla swej ważności musi uzyskać akceptację Fundatora. 

 

3. W wypadku likwidacji Zarząd wyznacza likwidatora lub likwidatorów i zgłasza otwarcie 

likwidacji w Sądzie Rejestrowym Fundacji. 

 

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe,  zostaną one przekazane innej 

lub innym, wskazanym przez Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2, organizacjom 

społecznym,  działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe 

zbliżone są do celów Fundacji. 

 

 

 

 


