Statut Fundacji

YoungTree
w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Fundacja pod nazwą Fundacja YoungTree została ustanowiona przez osoby fizyczne:
Monikę i Dominika Radziszowskich, zwanych dalej „Fundatorami”, powstała na podstawie
aktu ustanowienia fundacji, sporządzonego przed notariuszem Beatą Nieniewską w
Krakowie w dniu 9 maja 2018 r. do Rep. A Nr 1487/2018, zmienionego aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusz Beatę Nieniewską w dniu 25 czerwca 2018 r. do Rep. A Nr
2044/2018.
Fundacja jest organizacją pozarządową mającą na celu prowadzenie oraz wspieranie
działalności ewangelizacyjnej, oświatowej i charytatywnej poprzez pełen radości
profesjonalizm działania. Fundacja promuje wartość przyjaźni, miłości i żywej wiary
w wierności katolickiej nauce społecznej.
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Art. 2
1.
2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Polski.
Art. 3

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Oświaty.
2. Fundacja ma osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizowania
Art. 4
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
Cele Fundacji mieszczą się w sferze działań publicznych, obejmujących:
1. Działalność dobroczynną polegającą na udzielaniu wszechstronnej pomocy
małżeństwom i rodzinom, w szczególności poprzez promowanie wartości
chrześcijańskich oraz wspieranie wspólnot, organizacji, inicjatyw i projektów
chrześcijańskich w tym o charakterze kulturalnym i artystycznym;
2. Działalność kulturalną i oświatową poprzez upowszechnianie wzorców
osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowywaniu człowieka
wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na
potrzeby innych ludzi;
3. Wszechstronną pomoc w edukacji, rozwoju osobowościowym, fizycznym i
społecznym, rozwijaniu zdolności, talentów i zainteresowań; promocję
wolontariatu;
4. Promocję stylu życia zgodnego z Ewangelią, szczególnie w obszarze zdrowia
duszy i ciała, finansów, edukacji, rozwijania talentów i aktywizacji zawodowej
oraz wypoczynku, jak również upowszechnianie zdrowego odżywiania oraz
chrześcijańskiej praktyki postu połączonego z modlitwą, jako modelu rozwoju
życia duchowego;
5. Działania na rzecz Ewangelizacji oraz szerzenie Słowa Bożego.
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Art. 5
W szczególności formą realizacji celów Fundacji jest:
1. Organizowanie i finansowanie rekolekcji, kursów, warsztatów, seminariów,
konferencji, szkoleń, zjazdów, obozów formacyjnych, akcji, koncertów i dni
skupień związanych z celami Fundacji;
2. Organizowanie i prowadzenie rozmaitych form edukacji, rekreacji i wypoczynku
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin;
3. Tworzenie i formacja wolontariatu młodzieżowego i osób dorosłych na rzecz
realizacji celów statutowych Fundacji;
4. Tworzenie oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w
obszarach zgodnych z celami działania Fundacji;
5. Wspieranie autorów i wykonawców m. in. sztuki religijnej, muzyków i pisarzy w
szczególności debiutujących;
6. Prowadzenie działalności wydawniczej tradycyjnej oraz z wykorzystaniem
mediów elektronicznych;
7. Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. Rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników w firmach, instytucjach i
placówkach oświatowych;
10. Współpraca z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego,
fundacjami oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi, a także z
innymi osobami fizycznymi i prawnymi;
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy międzynarodowej;
12. Inicjowanie oraz wspieranie organizacyjnie i finansowo projektów
wspomagających rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz propagowanie
postaw filantropijnych, obywatelskich i prospołecznych;
13. Ochrona i promocja zdrowia, ochrona środowiska oraz upowszechnianie i
promowanie wartości i postaw proekologicznych;
14. Działalność charytatywną;
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15. Wspieranie Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie w jego misji
ewangelizacyjnej;
16. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów i studentów oraz
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.

Rozdział III
Działalność gospodarcza
Art. 6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Zakres prowadzonej działalność gospodarczej o
 bejmuje następujące obszary:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

3. Przedmiotem przeważającej działalności Fundacji jest PKD: 63.12.Z
portali internetowych.
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Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji
Art. 8
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wynoszący 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
wpłacony po 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) przez każdego z Fundatorów, jak
również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Z Funduszu założycielskiego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeznacza się na
działalność gospodarczą kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych).
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie
kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych z
rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację.

Art. 9
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
4. dochodów ze zbiórek, aukcji i innych zbiórek publicznych organizowanych na jej
rzecz,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6. aukcji internetowych,
7. odsetek z lokat bankowych.
Art. 10
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jej działalności, rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczony
będzie na realizację jej celów statutowych, określonych w art. 4 w sposób określony w art.
5.
Art. 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział V
Organy Fundacji
Art. 12
Organami Fundacji są:
1. Konwent Fundatorów,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
3. Rada Fundacji, o ile zostanie powołana.

Konwent Fundatorów
Art. 13
1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście lub
przez pełnomocnika. Konwentowi Fundatorów przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji,
wybrany przez Konwent na okres wskazany w akcie wyboru, a w przypadku
nieobecności Prezesa inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności
Prezesa Fundacji.
2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia dla Fundatora przewidziane w niniejszym
statucie dla Fundatora, wykonują jego spadkobiercy, którzy wskażą jednego
przedstawiciela spośród nich uprawnionego do wykonywania praw w imieniu własnym i
pozostałych spadkobierców.
3. Konwent Fundatorów pełni rolę organu nadzorczego Fundacji.
4. Do kompetencji Konwentu Fundatorów należy:
a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.,
b. powołanie Rady Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady
Fundacji,
c. zatwierdzanie zmian Statutu Fundacji, przeprowadzanie kontroli pracy
Zarządu Fundacji,
Tekst jednolity z dnia 18.07.2018
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d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z
tej działalności opracowanych przez Zarząd,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
f.

ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Fundacji,

g. określanie wysokości nagród finansowych i rzeczowych dla Członków
Zarządu oraz Rady Fundacji.
5. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Konwent Fundatorów ma prawo wglądu w
bieżącą działalność poprzez :
a. żądanie od organów Fundacji wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących działalności Fundacji we wszystkich działaniach,
b. żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
c. dokonanie rewizji majątkowych oraz kontroli finansowej.
6. Konwent Fundatorów podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał.

Zarząd Fundacji
Art. 14
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa
Zarządu,
2. Zarząd pełni swoją funkcję bezterminowo.
3. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje Konwent Fundatorów; na
pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji został wybrany Dominik Radziszowski, na
pierwszego Wiceprezesa Zarządu Fundacji został wybrany Mariusz Bilski.
4. Członek Zarządu w tym Prezes Zarządu może być w każdym czasie odwołany z pełnienia
funkcji przez Konwent Fundatorów.
Art. 15
Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach uprawniony jest
każdy Członek Zarządu samodzielnie.
Art. 16
1. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez
Zarząd, a zatwierdzonym przez Konwent Fundatorów.
Tekst jednolity z dnia 18.07.2018
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2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw
Fundacji niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji
Konwentu Fundatorów.
3. Zarząd w szczególności:
a. reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,
b. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
e. tworzy i znosi placówki terenowe lub jednostki organizacyjne Fundacji, w tym
jednostki prowadzące działalność gospodarczą,
f.

powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w
jednostkach organizacyjnych Fundacji lub placówkach terenowych,

g. przygotowuje opinie w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany
statutu Fundacji, przystąpienia do innej Fundacji lub jej likwidacji,
h. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
i.

opracowuje i przedstawia Konwentowi Fundatorów do 31 marca każdego
roku kalendarzowego sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok
oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
Art. 17

1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jest ustalana przez Konwent Fundatorów.
3. Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy
wykonywaniu funkcji na rzecz Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Konwent Fundatorów nagrodami
finansowymi lub rzeczowymi.
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Rada Fundacji
Art. 18
1. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu Fundacji. Głównym celem działania
Rady Fundacji jest pomoc w rozwijaniu statutowej działalności Fundacji, a także
wskazywanie kierunków działania Zarządu, wspieranie Zarządu w bieżącej działalności,
planach rozwojowych i kształtowaniu polityki działania Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) członków.
3. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi 5 lat.
4. Członków Rady Fundacji powołuje Konwent Fundatorów.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. mogą być wybierani wśród Konwentu Fundatorów lub spoza grona
Fundatorów;
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
Art. 19
1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, może również wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady i
reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku
kalendarzowego.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków
porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział w
obradach.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków Rady
Fundacji zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos
przewodniczącego.
6. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) lub z wykorzystaniem
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elektronicznych środków łączności, jeżeli wszyscy członkowie Rady mają zapewnioną
możliwość oddania głosu.
Art. 20
1. 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 GUS za rok poprzedni.

Rozdział VI
Pozostałe ustalenia
Art. 21
1. Fundacja może: ustanawiać medale honorowe i odznaki, w zakresie nie stojącym w
sprzeczności z obowiązującymi przepisami, oraz dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia;
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz
pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Fundatorów, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: z dnia 18 grudnia 2015 r., Dz. U. z 2016, poz. 40).

Monika Radziszowska

Dominik Radziszowski
Kraków, dnia 18 lipca 2018 r.
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