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2 
Statut Fundacji Pokolenia 

Rozdział I. 
Postanowienie ogólne 

 
§ 1. Nazwa i podstawy jej działania 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pokolenia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 
Alexiosa Alexiou zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed 
notariuszem Barbarą Sobecką w siedzibie jej Kancelarii w Szczecinie przy ulicy 
Jedności Narodowej nr 14, repertorium A nr 3013/2002, działa na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) 

oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Fundacja używa oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  
 

§ 2. Siedziba 
Siedzibą Fundacji jest Janiszewko w Gminie Pelplin. 

 
§ 3. Zasięg terytorialny 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla 

prowadzenia swojej działalności statutowej. 
4. Fundacja może być członkiem założycielem oraz członkiem zbiorowym związków 

stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych. 
Decyzję o przystąpieniu do powyższych ciał podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 
uchwały. 

 
§ 4. Czas trwania 

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 5. Nadzór 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.  

  
Rozdział II. 

Cele i sposoby realizacji celów 
 

§ 6. Cele 

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 
1. Zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy. 

2. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
3. Upowszechniania idei samorządności i samorządu. 
4. Sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki. 
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5. Wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 
zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wspierania przedsiębiorczości. 
7. Przeciwdziałania bezrobociu. 

8. Zapobiegania wykluczaniu społecznemu. 
9. Promowania i wspomagania edukacji. 

10. Rozwoju i obszarów wiejskich. 
 

§ 7. Sposoby realizacji celów 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie i finansowanie: 
a. międzynarodowej wymiany młodzieży; 

b. szkoleń i działalności edukacyjnej; 
c. punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia inicjatyw 

obywatelskich; 

d. koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych, 
programów radiowych i telewizyjnych; 

e. działalności wydawniczej; 
f. działalności naukowo-badawczej; 

g. konkursów i stypendiów. 
2. Współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, szkołami oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

3. Wykorzystanie w swej działalności internetu, filmu, multimediów i innych 
nowoczesnych i innowacyjnych środków przekazu. 

4. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność  jest 
zbieżna z celami Fundacji. 

5. Ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz 
z wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub 

dla samej Fundacji. 
 

§ 7a. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej 

Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) jest: 
1. 17.23.Z           Produkcja artykułów piśmiennych 

2. 18.12.Z           Pozostałe drukowanie 
3. 18.13.Z           Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 

4. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 
5. 18.20.Z           Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

6. 58.11.Z           Wydawanie książek 
7. 58.12.Z           Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)  

8. 58.13.Z           Wydawanie gazet 
9. 58.14.Z           Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
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10. 58.19.Z           Pozostała działalność wydawnicza 
11. 59.11.Z           Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych           
12. 59.12.Z           Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 
13. 59.13.Z           Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
14. 59.14.Z           Działalność związana z projekcją filmów 

15. 59.20.Z           Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
16. 60.10.Z           Nadawanie programów radiofonicznych 

17. 60.20.Z           Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych 
i abonamentowych 

18. 62.01.Z           Działalność związana z oprogramowaniem 
19. 62.02.Z           Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  
20. 62.09.Z           Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 
21. 63.11.Z           Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność 
22. 63.12.Z           Działalność portali internetowych 

23. 68.20.Z           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi   

24. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
25. 70.21.Z           Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

26. 70.22.Z           Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania 

27. 72.20.Z           Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych 

28. 73.11.Z           Działalność agencji reklamowych 
29. 73.12.A           Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 

i telewizji 
30. 73.12.B           Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 

w mediach drukowanych 

31. 73.12.C           Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  
w mediach elektronicznych (Internet) 

32. 73.12.D           Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 
w pozostałych mediach 

33. 74.20.Z           Działalność fotograficzna 
34. 74.30.Z           Działalność związana z tłumaczeniami 

35. 74.90.Z           Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

36. 78.10.Z           Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

37. 82.11.Z           Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  



 
 
 
 
 
 

5 
Statut Fundacji Pokolenia 

38. 82.19.Z           Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała  
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  

39. 82.20.Z           Działalność centrów telefonicznych (call center) 
40. 82.30.Z           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

41. 82.99.Z           Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalności   
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

42. 85.10.Z  Wychowanie przedszkolne 
43. 85.51.Z           Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych 
44. 85.52.Z           Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

45. 85.59.A  Nauka języków obcych 
46. 85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

47. 85.60.Z           Działalność wspomagająca edukacji 
48. 87.90.Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
49. 88.10.Z           Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  

i osób niepełnosprawnych 
50. 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi 

51. 88.99.Z           Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej  niesklasyfikowana 

52. 90.01.Z           Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
53. 90.02.Z           Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych 

54. 90.04.Z           działalność obiektów kulturalnych 
55. 91.01.A           Działalność bibliotek 

56. 93.29.Z           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
57. 94.99.Z           Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

niesklasyfikowana 
 

§ 7b. Przedmiot działalności statutowej odpłatnej 
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji oznaczonej zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) jest: 

1. 18.14.Z  Introligatorstwo i podobne usługi  

2. 18.20.Z   Reprodukcja zapisanych nośników informacji       
3. 59.11.Z  Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 
4. 59.12.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
5. 59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
6. 59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów 

7. 59.20.Z  Działalność zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
8. 60.10.Z  Nadawanie programów radiofonicznych 

9. 60.20.Z  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych 
i abonamentowych 
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10. 62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem 
11. 62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  

12. 62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych 

13. 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  
i podobna działalność 

14. 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  
15. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych 
16. 73.12.A  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 

i telewizji 
17. 73.12.B   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w mediach drukowanych 
18. 73.12.C  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w mediach elektronicznych (Internet) 

19. 73.12.D  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  
w pozostałych mediach 

20. 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie  
indziej niesklasyfikowana 

21. 78.10.Z   Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

22. 85.10.Z  Wychowanie przedszkolne 
23. 85.51.Z   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych 
24. 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

25. 85.59.A  Nauka języków obcych 
26. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

27. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukacji 
28. 87.90.Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

29. 88.10.Z   Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych 

30. 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi 

31. 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

32. 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
33. 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawie przedstawień artystycznych 

34. 90.04.Z   Działalność obiektów kulturalnych 
35. 91.01.A   Działalność bibliotek 

36. 93.29.Z   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
  

§ 7c. Przedmiot działalności gospodarczej 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych 

Fundacji, w następujących formach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 
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1. 01.49.Z  Chów i hodowla pozostałych zwierząt 
2. 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 

3. 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 
4. 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników 

5. 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

6. 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 
7. 14.14.Z Produkcja bielizny 

8. 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 
9. 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów 

kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 
10. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 

11. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania  

12. 17.12.Z Produkcja papieru i tektury 

13. 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru 
i tektury 

14. 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych 
15. 18.12.Z Pozostałe drukowanie 

16. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
17. 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 

18. 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 
19. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 

20. 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 
21. 32.13.Z  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

22. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  
23. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
24. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 
25. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 
26. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 
27. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 
28. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 
29. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia 

prowadzona na straganach i targowiskach 
30. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach 
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31. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet 

32. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 

33. 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
34. 56.10.B  Ruchome placówki gastronomiczne 

35. 56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
36. 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 
37. 56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 
38. 56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  

39. 56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów 
40. 58.11.Z  Wydawanie książek 
41. 58.13.Z  Wydawanie gazet 

42. 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza 
43. 63.12.Z  Działalność portali internetowych 

44. 63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

45. 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi   

46. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
47. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania 
48. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

49. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
50. 74.20.Z Działalność fotograficzna 

51. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 
52. 82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  

53. 82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  

54. 82.20.Z  Działalność centrów telefonicznych (call center) 

55. 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
56. 82.92.Z  Działalność związana z pakowaniem 

57. 82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

58. 90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza  
59. 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

 
Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfikacją PKD), 

może zostać ustalony, zmieniony lub uzupełniony przez Zarząd uchwałą, podjętą zgodnie 
z § 25 niniejszego statutu. 
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Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bez wyodrębnienia 
organizacyjnego lub poprzez wyodrębnioną jednostkę. O formie prowadzenia działalności 

i jej strukturze decyduje Zarząd uchwałą. 
     

Rozdział III. 
Majątek i dochody 

 
§ 8. Majątek 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.200,00 zł (słownie: dwa 

tysiące dwieście złotych), z czego 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) jest 
przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację 

w toku działania. Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesiona przez Fundatorów 
kwota 1.200,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 

2. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji: 
a. do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków organów 

Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób, z którymi członkowie organów 
Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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; 

b. na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpośrednio Mytnika ze statutowego celu Fundacji; 

c. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracownik oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 
 

§ 9. Dochody 
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a. darowizn, dotacji, subwencje, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń 
majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby 

fizyczne i prawne; 
b. dochodów ze zbiórek i aukcji  organizowanych przez  Fundację lub na jej rzecz; 

c. papierów wartościowych; 
d. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw; 
e. odsetek bankowych; 
f. odpłatnej działalności statutowej Fundacji; 
g. dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Dochody Fundacji, o których mowa w ust. 1, w tym zysk z prowadzonej działalności 
gospodarczej, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów 
Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji.   
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§ 9a. Gospodarowanie majątkiem Fundacji 
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.  
 

Rozdział IV.  
Kompetencje i zasady działania organów Fundacji 

 
§10. Organy Fundacji 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji Pokolenia, zwana dalej Radą 
2. Zarząd Fundacji Pokolenia, zwany dalej Zarządem 

3. Komisja Rewizyjna 
 

§11. Rada 
Rada jest organem opiniującym  i doradczym i nadzorującym  Fundacji . 

 
§12. Kompetencje Rady 

1. Do wyłącznych kompetencji Rady należy: 
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu; 
b. udzielanie absolutorium dla Zarządu; 
c. coroczna akceptacja założeń i planów rozwojowych Fundacji; 
d. podejmowanie uchwały w sprawie akceptacji połączenia z inną fundacją; 
e. podejmowanie uchwały w sprawie akceptacji zmiany statutu Fundacji ; 
f. podejmowanie uchwały w sprawie akceptacji likwidacji Fundacji; 
g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd; 
h. odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia oraz członków Zarządu 

Fundacji; 
i. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia i członków 

Zarządu Fundacji; 
j. powoływanie  i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej. 

2. Członkowie Rady mają pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Fundacji . 
 

§13. Powoływanie Rady 
1. Pierwszą Radę powołuje Fundator. W skład pierwszej Rady liczącej 5 (pięciu) 

członków wchodzą: Grzegorz Gola, Anetta Joanna Gryckiewicz, Marek Opitz, Grzegorz 
Jarosław Schramke, Karol Jan Schramke. 

2. Druga (i kolejna) Rada liczy od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków i składa sięz 
członków stałych Rady i członków wybieranych Rady. Członkami stałymi Rady są: 
Grzegorz Gola, Waja Jabłonowska, Karol Jan Schramke. Członkami wybieranymi Rady 
są osoby delegowane na czas nieokreślony przez członków stałych. Każdy z członków 
stałych może delegować maksymalnie 2 (dwóch) członków wybieranych Rady. 

3. Począwszy od VII kadencji Rady, Rada składa się wyłącznie z członków wybieranych. 
Wyboru członków Rady VII i kolejnych kadencji w liczbie od 3 do 11 dokonuje 

ustępująca Rada Fundacji z kandydatur przedstawionych przez Zarząd Fundacji.  
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4. Wybór członków Rady następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym 
przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 

5. Kandydatami na członków Rady mogą być osoby cieszące się zaufaniem społecznym, 
aktywne w życiu społecznymi i/lub publicznym. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji 
i w Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 14. Ustanie członkostwa w Radzie 

1. Kadencja pierwszej Rady trwa 1 (jeden) rok. 
2. W przypadku wystąpienia wakatu uzupełnienie składu pierwszej Rady następuje 

poprzez powołanie nowego członka Rady przez pozostałych członków Rady Fundacji 
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

3. Kadencja Rady trwa od  1 (jednego) do 3 (trzech) lat. 
4. 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. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
c. śmierci członka. 

 
§ 15. Przewodniczący Rady Fundacji Pokolenia 

1. Przewodniczący Rady Fundacji Pokolenia kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 

2. Przewodniczącego Rady Fundacji Pokolenia wybierają wszyscy członkowie Rady 
spośród wszystkich członków Rady zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust. 3  

3. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji Pokolenia powołuje Fundator. 
Pierwszym przewodniczącym Rady Fundacji Pokolenia na roczną kadencję jest Karol 

Jan Schramke. 
 

§ 16. Podejmowanie uchwał przez Radę 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
3 członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady 

Fundacji Pokolenia. 
2. Pracę Rady reguluje Regulamin Wewnętrzny Rady. 

 
§ 17. Posiedzenie Rady 

1. Rada odbywa posiedzenie w miarę potrzeby nie rzadziej jednak nieraz w roku.  
2. Posiedzenie Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy 

albo na wniosek: 
a. Zarządu, zgłoszony na piśmie; 

b. co najmniej trzech członków Rady; 
c. Komisji Rewizyjnej. 
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3. W Posiedzeniach Rady uczestniczy przynajmniej 1 (jeden) członek Zarządu. Możliwe 
jest uczestniczenie w posiedzeniach zaproszonych osób. 

 
§ 18. Zarząd 

Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 19. Kompetencja Zarządu 
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych dla Rady 

Fundacji, w szczególności: 
a. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji; 

b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
c. ustalanie wielookości zatrudnienia zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji; 

d. zmiana statutu Fundacji oraz jej likwidacji; 
e. zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji . 

2. Do prowadzenia swoich spraw Zarząd może powołać Pełnomocnika Zarządu. 

 
§ 20. Powoływanie Zarządu 

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Członków Zarządu powołuje Rada 
na czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zarząd może powołać spośród siebie Prezesa Zarządu. 
3. Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia powołuje Fundator. Pierwszym 

Prezesem Zarządu Fundacji Pokolenia jest Waja Jabłonowska. Kadencja pierwszego 
Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia trwa jeden rok. 

 
§ 21. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie 

1. Rada może odwołać Zarząd lub każdego członka Zarządu w każdym czasie, w tym 
również Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji Pokolenia przed upływem kadencji, 

w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. 
2. Poza przypadkiem wskazującym w ust. 1. członkostwo w Zarządzie wygasa w razie 

rezygnacji lub śmierci członka. 
 

§ 22. Podejmowanie uchwał przez Zarząd  

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
członków. 

 
§ 23. Posiedzenie Zarządu 

1. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 
2. Posiedzenie Zarządu przygotowuje i zwołuje na przynajmniej 1 (jeden) członek 

Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
a. Przewodniczącego Rady Fundacji Pokolenia; 

b. Co najmniej trzech członków Rady; 
c. Co najmniej trzech członków Zarządu. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady i zaproszone osoby. 
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§ 24. Reprezentowanie Fundacji 
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji składa 

przynajmniej 1 (jeden) członek Zarządu. 
2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż wymieniony w ust. 1. składa przynajmniej 

1 (jeden) członek Zarządu. 
 

§ 24a. Komisja Rewizyjna 
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji. 

 
§ 24b. Zasady działania Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków. 
2. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 

przewodniczącego. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na rok, i przewodniczy im przewodniczący lub działający z jego upoważnienia członek. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać 
z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

z tytułu zatrudnienia. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 

w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości 
wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z  dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi  
 

§24c. Kompetencje Komisji Rewizyjnej 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji. 
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie 

wyjaśnień. 
3. Składanie sprawozdania Radzie wraz z oceną działalności Fundacji. 
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Rady. 

  
Rozdział V. 

Postanowienia Różne 
 

§ 25. Zmiana Statutu 
Decyzje w sprawie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po jej 

uprzedniej akceptacji uchwałą Rady. 
 

§ 26. Połączenie z inną Fundacją 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 
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2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały 
podjętej po uprzedniej akceptacji uchwałą Rady. 

 
§ 27. Likwidacja Fundacji 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd 
Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po uprzedniej akceptacji uchwałą 

Rady. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 

ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom 
Fundacji. 

 
 


