Statut Fundacji Junior
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Junior, zwana dalej Fundacją, prowadzi działalność na podstawie przepisów
prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Głogowskiego zwanym dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Witolda Duczmala w kancelarii
notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7 , w dniu 07.01.2011.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak
Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie
z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.
2. Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki
organizacyjne.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans młodych ludzi do rozwoju, w tym w
szczególności:
a) Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego oraz
naukowego.
b) Propagowanie kultury fizycznej,
wszechstronnej rekreacji.
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c) Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
d) Promocja i organizacja wolontariatu.
2. W przekonaniu, że rozwój poziomu edukacji, poszerzanie kultury osobistej i promocja
sportu istnieje nie tylko dla wybranych, Fundacja wspiera rodziny o niskich
zarobkach, w Polsce i poza jej granicami, w celu budowy społeczeństwa
wykształconego, kulturalnego i wysportowanego.
3. Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację i prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
2. Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, targów,
kongresów, korepetycji, zgromadzeń publicznych, warsztatów, wycieczek
krajoznawczych, wycieczek po mieście, obozów wakacyjnych.
3. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi wyrównywaniem
szans edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.
4. Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym
organizowanie zawodów, obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów
sportowych.
5. Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, wystaw, przedstawień,
festiwali.
6. Wspiera inicjatywy służące celowi Fundacji oraz popiera nowatorskie projekty w tej
dziedzinie.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a.
b.
c.
d.
e.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych,
zbiórek i imprez publicznych,
majątku fundacji,
odsetek bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Członków pierwszego składu Rady, jak i Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały
pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Członków Rady Fundacji – w liczbie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 osób –
powołuje i odwołuje Rada uchwałą powziętą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
chwili śmierci członka Rady.
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.

6. Rada ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego uchwałą
powziętą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, przewodniczy
zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach
Wiceprzewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego, na jego pisemne lub ustne
upoważnienie.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
8. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
9. Członkostwo w Radzie wyklucza członkostwo w Zarządzie Fundacji.

§ 12
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu. Decyzje te podejmowane muszą być co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu
w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 13
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o ile Rada
nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący w posiedzeniach
Rady nie posiadają prawa głosowania.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie.
4. O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić członków Rady z co najmniej 2
tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej
funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji.
5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w
przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes i Wiceprezes
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub rezygnacji członka
Zarządu.
§ 15
1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji Rady
Fundacji.
W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

§ 16
1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 18
1. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa.

Łączenie Fundacji – Zmiana celu i statutu Fundacji
§ 19
1. Fundacja może się łączyć z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach
określonych umową obu Fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji. Decyzja o połączeniu z inną
Fundacją zapada w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu i dla swojej skuteczności
wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 20
1. Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji na wniosek
Zarządu lub z inicjatywy Rady Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji o zmianie celu lub statutu Fundacji wymaga co najmniej 2/3
głosów na posiedzeniu

Rozdział VII Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i
majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie
działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują na wspólnym posiedzeniu Rada i Zarząd
Fundacji, co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków obu
organów.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
5. Likwidator może zatrudnić osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności
likwidacyjne.
6. Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator
przekazuje na cele określone w § 6 Statutu wskazane przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe
§ 22

Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym,
prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
Fundacja może przyznawać dyplomy, medale, odznaki, certyfikaty osobom fizycznym i
prawnym, również w przypadku uzyskania takiej zgody od osób, firm i instytucji które je
wydają.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.
§ 24
Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia
1984r. o fundacjach (Dz. U.z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy

