STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą.: „FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Warszawie – jednostkę organizacyjną Kościoła
Katolickiego, powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 10 października
1990 roku, która uzyskała osobowość prawną w drodze rozporządzenia Ministra – Szefa
Urzędu Rady Ministrów, z dnia 30 czerwca 1993 roku, w sprawie nadania osobowości
prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie (Dziennik Ustaw Nr 56,
poz. 263),
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 6 października 2009
r. przez notariusza Marzannę Marię Korolewicz w kancelarii notarialnej w Gorzowie
Wlkp., ul. Wełniany Rynek 18 r. za numerem Repertorium A Nr 14317/2009, działa
na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1. zasadniczym celem Fundacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan poprzez szerzenie
i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia,
zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego,
2. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, kształtowanie
wrażliwości na problemy i zagrożenia społeczne (w szczególności alkoholizm,
nikotynizm, narkomanię), uwrażliwienie na potrzeby bliźnich,
3. wprowadzanie w życie gospodarcze, kształtowanie przedsiębiorczości, wychowanie do
uczciwej pracy i kształtowanie odpowiedzialności za jej sumienne wykonywanie,
4. wychowanie w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie postaw
patriotycznych,
5. otwieranie na kontakty ze światem,
6. praca na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych,
7. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów,
8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia
rodzinnego i profilaktyce społecznej,.
9. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

§7
Zadaniem Fundacji Dla Młodzieży jest w szczególności :
1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery
mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości chrześcijanina i Polaka,
2. ubogacanie wiary, zasad moralnych i etycznych w życiu osobistym i wspólnotowym,
3. organizowanie życia młodzieżowego w różnych jego dziedzinach,
4. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych,
5. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój
życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na
co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska
naturalnego,
6. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, krajoznawstwo),
7. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki,
wartościowego

wykorzystania

wolnego

czasu,

ubogacającego

wypoczynku

ze szczególnym propagowaniem trzeźwości,
8. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny,
9. podejmowanie pracy charytatywnej.
§8
Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. działalność edukacyjno-wydawniczą,
2. spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje,
kursy i szkolenia,
3. zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe,
4. poezję, muzykę, śpiew, wieczornice, przedstawienia, przeglądy, spotkania
ze znaczącymi osobistościami,
5. środki społecznego przekazu, internet, zwiedzanie kraju i świata, zabytków, muzeów
itp..
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11a
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której mowa w §
7.

§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13

Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego,
praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
§ 14
1. 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.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji.
§ 15
1. Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rada Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z sześciu członków i jest nią każdorazowe Prezydium
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Generalny Asystent Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5. 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 Fundacji. Asystent Generalny nie może
być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
7a. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 17
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.
§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. nadzór nad działalnością Fundacji.
7. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.

1a. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 22

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 23
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 24
1. Fundacja może się połączyć 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.
§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Rada „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY” w składzie:
1. Rafał Franciszek Siwek
2. Łukasz Adam Nienartowicz
3. Krzysztof Jakub Kumięga
4. Katarzyna Alicja Łasek
5. Łukasz Brodzik
6. ks. Zbigniew Kucharski

