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STATUT FUNDACJI 

KOALICJA DLA MŁODYCH 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 
 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KOALICJA DLA MŁODYCH, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 5 lipca 2004 r., repertorium „A” Nr 3182/2004 w 

Kancelarii Notarialnej w Białobrzegach przy ulicy Kościelnej przed notariuszem Marią Krzyżańską 

– Łyś przez osoby prawne: Miasto i Gminę Białobrzegi, Gminę Promna, Gminę Radzanów, Gminę 

Stromiec, Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach, Stowarzyszenie Powiatowe 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach, Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod nazwą  „POL – DECOR”, osoby fizyczne - reprezentantów firm: Adama 

Świeczko, Jadwigę Mariannę Berlińską, Elżbietę Zofię Czwordon, Andrzeja Mateusza Brodziaka, 

Agnieszkę Szymańską, Andrzeja Brodeckiego oraz osoby fizyczne, działające w grupie 

nieformalnej „Koalicja dla Młodych”: Wojciecha Zdzisława Gruszczyńskiego, Małgorzatę 

Krystynę Łuszkiewicz, Bożenę Nowakowską, Hannę Król, Sylwestra Marka Podsiadłego, Pawła 

Krzysztofa Sobolewskiego, Beatę Teresę Komorek, Edytę Annę Sztyler, Piotra Pawłowskiego, 

Tadeusza Zbigniewa Rostkowskiego, Marka Eugeniusza Konopkę, Michała Mateusza Gądka, 

Zbigniewa Grzegorza Łubińskiego zwanych dalej Fundatorami.  

2. Fundacja jest apolityczna, niezależna od organizacji rządowych oraz innych instytucji 

dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go ponad wszelkie 

jednostkowe interesy i cele. 

3. Fundacja zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji,            

i z tych darowizn buduje kapitał wieczysty (kapitał żelazny). Odsetki od zainwestowanego kapitału 

żelaznego przeznacza na stałe finansowanie inicjatyw społecznych, zaspokajających potrzeby 

określonych społeczności lokalnych. 
§ 2. 

 

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
 

§ 3. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

Siedzibą Fundacji jest miasto Białobrzegi. 

§ 5. 
 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazująca jej nazwę i siedzibę. 

2. Fundacja w stosunkach z podmiotami międzynarodowymi może używać angielskiej nazwy: 

COALITION FOR YOUTH FOUNDATION. 
 

§ 6. 
 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami                           

z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

2. Fundacja posiada prawo powoływania jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą. 

3. Fundacja działa na zasadach organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 7. 
 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 
 

§ 8. 
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Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 

Fundację lub dla niej samej. 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 9.  

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz awansu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia 

społeczności Ziemi Białobrzeskiej i przyległych do niej obszarów przez finansowanie działań               

w zakresie: 

1. Kultury, sportu i turystyki. 

2. Programów naukowo - badawczych, oświaty, edukacji i wychowania. 

3. Ochrony środowiska. 

4. Bezpieczeństwa obywateli. 

5. Ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

6. Przeciwdziałania patologiom, a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii. 

7. Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regionu. 

8. Wspierania inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.  
  

§ 10. 

 

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez: 

 

1. Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń służących rozwojowi 

lokalnej społeczności. 

2. Organizowanie wycieczek, kolonii, wizyt studyjnych, obozów wypoczynkowo-terapeutycznych, 

warsztatów wyjazdowych. 

3. Prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie uzdolnionych  

oraz niezamożnych. 

4. Organizację, finansowanie i prowadzenie programów dotacyjnych, konkursów, kampanii 

społecznych i promocyjnych oraz wspieranie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych 

form kształcenia. 

5. Finansowanie i prowadzenie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, zajęć 

pozalekcyjnych, doradztwa, działań animacyjnych, aktywizujących, integrujących wpływających  

na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot, dzieci, młodzieży, seniorów  

oraz wspieranie rozwoju wolontariatu. 

6. Prowadzenie i wspieranie programów naukowych, badawczych służących rozwojowi 

społecznemu, gospodarczemu, cywilizacyjnemu oraz budowanie i zwiększanie potencjału 

instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot, dzieci, 

młodzieży oraz seniorów. 

7. Prowadzenie i wsparcie finansowe programów przeciwdziałania patologiom społecznym,  

w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży, wspieranie organizacji 

społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym prowadzenie i wspieranie 

działalności świetlic środowiskowych oraz upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 

8. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami, środowiskami lokalnymi, 

krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi na rzecz realizacji wspólnych programów 

dobroczynnych oraz w zakresie wymiany doświadczeń. 

9. Badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma partnerami: władze lokalne, 

biznes, organizacje, przedsiębiorcy, eksperci, działacze lokalni. 

10. Upowszechnianie wiedzy i edukację w zakresie organizacji społecznych, wolontariatu, 

aktywności obywatelskiej, problemów i zjawisk cywilizacyjnych, która przyczyni się do rozwoju 

cywilizacyjnego oraz poprawy jakości życia w regionie. 
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§ 11. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 

§ 12. 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:  

1. Wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Zaspakajać bieżące oraz przyszłe potrzeby społeczności lokalnej i w tym celu nieustannie 

powiększać swój kapitał żelazny (wieczysty). 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 13. 

Majątek Fundacji stanowi: 

1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 11 700 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset 

złotych). 

2. Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację              

w toku jej działania. 

§ 14. 
 

1.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona jest według zasad ustalonych w regulaminach 

zatwierdzonych przez Radę Fundacji, w których w szczególności określone są zasady podziału 

dochodu na fundusze i zasady ich wykorzystania. 
 

§ 15. 
 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. Darowizn, spadków i zapisów, 

2. Dotacji i subwencji, 

3. Dochodów ze zbiórek publicznych, 

4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 

5. Dochodów z odsetek bankowych; 

§ 16. 

 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte  

na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 17. 

 

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

z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia  

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 
 

§ 18. 
 

Zabrania się Zarządowi Fundacji: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  

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

oraz pracownicy Fundacji 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", 
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2. Przekazywania ich majątku na rzecz 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. Wykorzystywania majątku na rzecz 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. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów  

lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  

lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

IV. ORAGANY FUNDACJI 
 

§ 19. 

Organami Fundacji są: 

A. Rada Fundacji. 

B. Zarząd Fundacji. 

 

 

A. Rada Fundacji 

 

§ 20. 
 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym od Zarządu. 

2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 13 osób. 

3. 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. 

4. Członkowie Rady Fundacji:  

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa  

lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 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. 

5. Kadencja w Radzie Fundacji trwa cztery lata. 

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu, pisemnej rezygnacji 

z członkostwa, śmierci  lub odwołania przed upływem kadencji. 

 

§ 21. 
 

Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji. 
 

§ 22. 
 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz                           

w roku. 

2. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów 

jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Rady. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji. 

3. Rada Fundacji może powoływać komisje. 
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4. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
 

§ 23. 
 

Do kompetencji Rady Fundacji należy, w szczególności:  

1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji. 

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków. 

3. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.  

4. Współpraca przy pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji. 

5. Opiniowanie programów i planów działalności Fundacji.  

6. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji. 

7. Uchwala statut i zmiany w statucie Fundacji. 

8. Określa priorytety i nadzoruje zgodność działań Fundacji z jej celami. 

9.  Podejmuje uchwały o przekształceniu, połączeniu z inną fundacją lub federacją i likwidacji 

Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku.  

 

 

 

 

 

B. Zarząd Fundacji 
 

§ 24. 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę 

Fundacji. 

3. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa cztery lata. 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny Zarządu 

zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

6. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. 

7. Zarząd Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów 

jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Zarządu. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O formie 

głosowania decyduje Zarząd Fundacji. 

8. W posiedzeniach Zarządu Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji.  
 

§ 25. 
 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, 

niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji: 

1. Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem. 

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji. 

4. Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji. 

5. Tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji. 

6. Proponowanie Radzie Fundacji zmian w Statucie Fundacji. 

7. Planowanie efektywnych działań Fundacji. 
 

§ 26. 
 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes i Wiceprezes samodzielnie lub dwóch 

członków Zarządu łącznie. 
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V. ZMIANY STATUTU 
 

§ 27. 
 

1. Zmiana statutu Fundacji nie może zmieniać jej istotnych celów działania.  

2. Uchwały o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 ważnie oddanych głosów 

przy obecności co najmniej połowy jego członków.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 28. 
 

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną  fundacją, 

być członkiem związków i federacji. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji  

lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej członków. 
 

§ 29. 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których  została powołana, lub wobec 

wyczerpania się majątku. 

2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Likwidatorowi 

przysługują uprawnienia Zarządu. 

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji  

lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

4. O przeznaczeniu pozostałego po likwidacji majątku decyduje Rada Fundacji. 
 

§ 30. 
 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia Fundatorów w sprawie przyjęcia 

nowego Statutu w dniu 22 października 2019 roku.  

 

 

 

 


