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STATUT  

Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych 

§ 1 

1. „Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy  

z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Włodzimierza Dolę oraz Zbigniewa Jana Cioska zwanych 

dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Dąbrowską  

– w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Niepodległości 245 lok. 103, w dniu 31 stycznia 2012r. 

§ 2 

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli realizacja celów Fundacji tego wymaga, może ona prowadzić działalność 

także poza granicami kraju. 

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 3 

Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej 

 

§ 4 

1. Celem Fundacji jest działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, naukowa i kulturalna  

w zakresie postaw obywatelskich i społecznych oraz związanych z historią Polski oraz edukacją 

ekologiczna. 

 

2. Realizacja celów Fundacji następuje poprzez: 

a. promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego 

dziedzictwa kulturowego;  

b. pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

c. promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej; 

d. przygotowywanie programów edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży oraz kształtowanie 

postaw patriotycznych; 

e. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; 

f. propagowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  

g. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

h. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji naukowych, konkursów, wystaw, koncertów  

i wydarzeń kulturalnych służących wymianie informacji i propagowaniu idei Fundacji; 

i. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocję krajoznawstwa i wypoczynku dzieci  

i młodzieży;  
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j. doradztwo i szkolenie członków Fundacji i innych podmiotów zainteresowanych działalnością 

Fundacji; 

k. fundowanie stypendiów dla wyróżniającej się młodzieży; 

l. skupianie wokół Fundacji osób zajmujących się w swojej pracy naukowej lub zawodowej 

podobną tematyką oraz skupianie zajmujących się tą tematyką organizacji pozarządowych w kraju i za 

granicą; 

m. organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych; 

n. organizowanie zbiórek publicznych; 

o. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

p. ochronę i promocję zdrowia; 

q. wspieranie organizacji zajmujących się wychowaniem i kształceniem młodzieży oraz innych 

inicjatyw młodzieżowych. 

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

osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność 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. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność pożytku 

publicznego i wolontariatu. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących 

przepisów prawa. 

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

oraz postanowieniami niniejszego Statutu, działalność gospodarczą. 

6. 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 50% dochodów z działalności gospodarczej, może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów 

działalności Fundacji, zaś pozostała część uzyskanych dochodów będzie przekazana na realizację celów 

statutowych Fundacji. 

§ 5 

1. Fundację wyposaża się nieodpłatnie w majątek obejmujący następujące składniki: 

a) Fundusz założycielski o wartości 3.000 [słownie trzy tysiące] zł wniesiony proporcjonalnie przez 

Fundatorów. 

2. Celem rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej wydziela się z majątku fundusz 

gospodarczy o wartości 1.000 [słownie: jeden tysiąc] zł. 

§ 6 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą 

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
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§ 7 

Do obowiązków Rady należy: 

1. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Fundacji, 

2. zatwierdzanie rocznego planu działalności gospodarczej Fundacji, 

3. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym wykonania planu finansowego oraz 

planu działalności gospodarczej, 

4. przedstawianie Zarządowi opinii i zaleceń w zakresie działalności Fundacji, 

5. inne kompetencje określone w ustawie i statucie. 

§ 8 

1. Rada składa się z 3 osób, w tym jej Przewodniczącego. 

2. W skład pierwszej Rady wchodzą Fundatorzy oraz wskazana przez nich osoba. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

4. Rada dokonuje zmian w swoim składzie poprzez powołanie i odwołanie kolejnych członków. 

5. Wniosek o powołanie i odwołanie członka Rady może złożyć Zarząd lub 2 członków Rady. 

6. Odwołanie członka Rady może nastąpić na jego wniosek, z uwagi na przyczyny uniemożliwiające 

lub utrudniające mu pełnienie obowiązków lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu z powodu 

podjęcia działań na szkodę Fundacji. 

7. Uchwały Rady są podejmowane większością głosów w obecności lub przy udziale 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego. 

8. Prace Rady, a w tym głosowanie, mogą odbyć się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Zarząd zapewnia ustalenie sposobu komunikacji i archiwizacje elektronicznych 

dokumentów oraz innej korespondencji dotyczącej prac Rady. 

9. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

§ 9 

1. Zarząd Fundacji może być wieloosobowy lub jednoosobowy. Zarząd może liczyć do 3 członków. 

W przypadku zarządu wieloosobowego Rada wybiera Prezesa Fundacji. 

2. Zarząd jednoosobowy stanowi Prezes Fundacji. 

3. Zarząd powołuje i odwołuje Rada, na okres kadencji trwającej trzy lata. Odwołanie członka 

Zarządu może nastąpić na jego wniosek, z uwagi na przyczyny uniemożliwiające lub utrudniające mu 

pełnienie obowiązków lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu z powodu podjęcia działań na 

szkodę Fundacji. Wniosek o powołanie i odwołanie członka Zarządu może złożyć Zarząd lub 2 członków 

Rady. 

4. W przypadku gdy Prezes Fundacji nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, Rada może 

powierzyć innemu członkowi Zarządu, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego jednemu ze swoich 

członków – okresowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Uchwała Rady w tym przedmiocie traci moc z 

chwila ponownego podjęcia przez Prezesa Fundacji jego czynności. 

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. 

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych do kwoty 10 000,00 

PLN składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej kwoty  

10 000,00 PLN wymagane jest oświadczenie woli składane przez dwóch członków zarządu, chyba że 

Zarząd jest jednoosobowy – wtedy wystarczy podpis Prezesa Zarządu. 
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7. Członek Zarządu może otrzymywać za swoją prace wynagrodzenie, którego wysokość określa 

Rada. Umowę o prace lub umowę cywilnoprawna z Członkiem Zarządu zawiera w imieniu Fundacji 

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. 

8. Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w obecności Prezesa Zarządu.  

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

9. Prace Zarządu, a w tym głosowanie, mogą odbyć się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Zarząd zapewnia ustalenie sposobu komunikacji i archiwizację elektronicznych 

dokumentów oraz innej korespondencji dotyczącej jego prac. 

§ 10 

Źródłami finansowania Fundacji są: 

1. dochody z majątku Fundacji, 

2. dochody z działalności gospodarczej Fundacji, 

3. subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 

4. zbiórki publiczne. 

§11 

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie 

kosztów działalności Fundacji.  

2. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter dodatkowy względem działalności statutowej. 

§ 12 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w zakresie  

i w sposób przewidziany w statucie, przy czym działalność ta może być prowadzona w zakresie: 

47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB 

INTERNET 

47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, 

STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 

55.10.Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA  

55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 

56.10.B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 

56.21.Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZYNCH 

(KATERING) 

56.29.Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 

56.30.Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 

58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK 

58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET 

58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 

58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 

59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW 

TELEWIZYJNYCH 

59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 

63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) 

I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 

63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 

63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANA 
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73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 

73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 

74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 

74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 

74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE 

INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 

85, 59, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 

90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 

90, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 

91, 01, , DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW 

91, 01, A, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 

 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać w szczególności na nabywaniu i zbywaniu 

papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorców, nabywaniu i zbywaniu udziałów  

w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz udzielaniu poręczeń lub ustanawianiu innych 

zabezpieczeń majątkowych na rzecz przedsiębiorców. 

 

§ 13 

Szczegółowy tryb działania organów Fundacji określają regulaminy Rady i Zarządu. Regulaminy ustala 

Rada na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów. 

 

§ 14 

Zmiany statutu dokonuje Rada na wniosek 2/3 jej członków lub na wniosek Zarządu większością  

2/3 głosów. 

§ 15 

Z dniem wpisu Fundacji do rejestru fundacji mienie, o którym mowa w § 5, staje się mieniem Fundacji. 

 

§ 16 

Fundacja może zostać członkiem innej organizacji lub połączyć sie z inną fundacją na podstawie uchwały 

Rady podjętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów. 

 

§ 17 

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku braku możliwości realizacji celu, dla którego  

ją powołano, a w szczególności braku majątku pozwalającego na jego realizacje. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów. 

3. W uchwale Rada wyznacza likwidatora Fundacji, sposób wykorzystania majątku Fundacji 

pozostałego po jej likwidacji oraz zabezpieczenia dokumentów Fundacji. 

 

§ 18 

1. Na wniosek Zarządu Rada może powołać komitet lub zespół o charakterze doradczym, 

określając jego skład osobowy, strukturę oraz cel i sposób działania. 

2. Zarząd może utworzyć biuro Fundacji określając jego strukturę i zasady działania. Prezes 

Fundacji dokonuje wobec pracowników biura czynności z zakresu prawa pracy. 
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Statut został przyjęty dnia: 

 

Podpisy Fundatorów/Członków Rady Fundacji: 


