
STATUT FUNDACJI 

(Tekst jednolity, uchwalony uchwałą Fundatora z dnia 18.03.2022.) 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Projektów Młodzieżowych” z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Jacka Marcina Jerzemowskiego, zwanego dalej 

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Aleksandry 

Frąckowskiej w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 523 w dniu 03 lutego 2022 roku Repertorium 

A nr 682/2022 oraz w dniu 07 lutego 2022 roku Repertorium A nr 781/2022, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku 

o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą nabywa z chwilą wpisania do rejestru fundacji w 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gdańsk. 

§ 3 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie Miasta 

Gdańsk, jak również poza jego granicami. 

2. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności gdańskiej 

młodzieży.  

§ 4 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i  przyznawać je wraz z nagrodami i 

wyróżnieniami osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Rozdział II 

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 6 



 

1. Celem Fundacji jest uczestniczenie w programie Europejskiej Karty Młodzieżowej oraz 

umożliwianie młodzieży dostępu do tego programu, jak również uczestniczenie w innych 

programach związanych z emisją lub dystrybucją międzynarodowych kart 

młodzieżowych i studenckich, a także programach skierowanych do młodzieży 

związanych z systemem zniżek lub innych specjalnych ofert oraz tworzenie i 

przystępowanie do nowych programów związanych z uczestnictwem młodzieży. 

2. Celem Fundacji jest także:  

a) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

b) działalność charytatywna;  

c) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

d) ochrona i promocja zdrowia;  

e) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;  

g) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności;  

h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

i) działalność w dziedzinach: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 

wychowania; 

j)  wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;  

k) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego;  

l) działalność w zakresie kultury fizycznej oraz sportu;  

ł) wspieranie turystyki i krajoznawstwa; ochrona środowiska; 

m) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijana kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami;  

n) promocja i organizacja wolontariatu; 

o) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu 

terytorialnego;  

p) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością fundacji. 

§ 7 

Fundacja realizuje cele, o jakich mowa w § 6 poprzez: 



1. uczestniczenie w programie Europejskiej Karty Młodzieżowej oraz umożliwianie 

młodzieży dostępu do tego programu, 

2. uczestniczenie w innych programach związanych z emisją lub dystrybucją 

międzynarodowych kart młodzieżowych i studenckich, a także programach skierowanych 

do młodzieży związanych z systemem zniżek lub innych specjalnych ofert,   

3. tworzenie i przystępowanie do nowych programów związanych z uczestnictwem 

młodzieży, 

4. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i treningów tematycznych  z 

udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, młodzieżowych, dziennikarskich, 

politycznych i gospodarczych,  

5. udzielanie pomocy finansowej młodzieży, w szczególności poprzez fundowanie 

stypendiów oraz udzielanie dotacji innym podmiotom realizującym cele zbieżne z celami 

statutowymi Fundacji, 

6. współpracę z organizacjami pozarządowymi z Polski i innych krajów,  

7. prowadzenie kursów, wyjazdów, obozów, seminariów, wykładów i szkoleń, 

8. organizowanie wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i innymi krajami, 

9. organizowanie wymian, praktyk i wizyt studyjnych, 

10. prowadzenie punktów i serwisów informacyjnych, 

11. prowadzenie działalności wydawniczej oraz wykorzystywanie mediów elektronicznych, 

12. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, 

13. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach, 

14. przeprowadzenie zbiórek publicznych,  

15. realizację zadań publicznych,  

16. inne formy działania zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami. 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 9 

Majątkiem Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 

1.000 zł (słownie: jeden tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10 



Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków i zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) środków przyznanych Fundacji z funduszy unijnych tytułem dofinasowania jej działań 

statutowych, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) środków uzyskanych dzięki odpłatnemu umożliwieniu podmiotom trzecim uczestnictwa w 

różnego rodzaju programach i projektach, 

f) odsetek bankowych, 

g) prowadzonej działalności gospodarczej, 

h) inne źródeł prawnie dozwolonych.  

 

§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 12 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji 

(jednorazowej lub łącznej) o wartości co najmniej 10.000 zł uzyskują tytuł Sponsora 

Fundacji. 

2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty. 

§ 13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących 

osoby prawne. 

2. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”. 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

§ 14 

1. Organami Fundacji są: 



a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b) Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, o ile zostanie powołana. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 15 

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków. Członkowie Zarządu powoływani są na czas 

nieokreślony przez Fundatora, lub gdy zostanie ustanowiona Radę. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencją. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Zarząd w całości lub jej poszczególnie członkowie mogą być odwołanie przez Radę przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem rezygnacji, odwołania członka Zarządu przez Radę 

lub Fundatora lub śmierci Członka Zarządu. 

§ 16 

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

2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek 

Zarządu samodzielnie jeśli zarząd jest jednoosobowy, a jeśli w jego skład wchodzi więcej 

osób, co najmniej przez dwie osoby. 

3. Zarząd w szczególności: 

a) podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji, 

b) uchwala programy działania Fundacji, 

c) uchwala regulaminy, 

d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  

f) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

g) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 

h) podejmuje uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji, 

i) wyraża zgodę w sprawie zmian Statutu. 

 

 

 



§ 17 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą 

większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie lub 

Fundatorowi, gdy Rada nie zostanie powołana, roczne sprawozdania z działalności 

Fundacji.  

Rada Fundacji 

§ 18 

1. Radę może powołać Fundator. W przypadku powołania Rady stosuje się § 18 - 20 

2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

3. Rada składa się z od 1 do 6 członków, w tym Przewodniczącego Rady.  

4. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia  składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentują ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 

go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady.  

7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady. 

8. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. 

9. Członkiem Rady nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka 

Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, 

odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

§ 19 

1. Do kompetencji Rady należy: 



a) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

b) powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 

c) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalania ich 

wynagrodzenia, 

d) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

e) opiniowanie spraw majątkowych i niemajątkowych przedłożonych przez Zarząd, 

f) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Zarządu, 

g) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

h) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji 

Fundacji, 

i) podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu. 

2. Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

§ 20 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów , w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 21 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  

a. 22.11.Z - wydawanie książek, 

b. 22.12.Z -  wydawanie gazet, 

c. 22.13.Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 

d. 22.14.Z - wydawanie nagrań dźwiękowych, 

e. 22.15.Z - pozostała działalność wydawnicza, 

f. 22.31.Z - reprodukcja nagrań dźwiękowych, 

g. 22.32.Z - reprodukcja nagrań wideo, 

h. 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa, 



i. 52.11.Z - Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych    

sklepach, 

j. 52.47.A - sprzedaż detaliczna książek, 

k. 52.47.B - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych, 

l. 63.30.A - działalność organizatorów turystyki, 

m. 63.30.B - działalność pośredników turystycznych, 

n. 63.30.C - działalność agentów turystycznych, 

o. 63.30.D - działalność turystyczna pozostała, 

p. 66.22. Z  -  działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. 

q. 74.40.Z - reklama, 

r. 74.87.A - działalność związana z organizacją targów i wystaw, 

s. 74.87.B - działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 

t. 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe kształcenie, 

gdzie indziej nie    sklasyfikowane, 

u. 82.19.Z  - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie 

dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 

biura 

v. 82.99.Z  - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

w. 85.60.Z  - działalność wspomagająca edukację 

x. 85.59.B   - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

y. 92.62.Z - działalność związana ze sportem, pozostała 

§ 22 

1. Z majątku Fundacji przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 1.000,00 złotych 

(słownie: jeden tysiąc złotych). 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów statutowych i tylko jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej, przy 

czym cały dochód uzyskany z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na 

realizację celów Fundacji.  

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiana Statutu 

§ 23 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Rada (o ile zostanie powołana) za zgodą 

Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności celów dla realizacji, których 

Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 



Połącznie z inną fundacją 

§ 24 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzję 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę. 

Likwidacja Fundacji 

§ 25 

1. Fundacja może ulec likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego została 

ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.  

3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała o likwidacji stanowi  inaczej. 

4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na 

cele wskazane w uchwale Zarządu o likwidacji Fundacji. 

      

 

Jacek Marcin Jerzemowski 

     Fundator 

 

 


