STATUT
FUNDACJI IMPULS DLA MŁODYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą: FUNDACJA IMPULS DLA MŁODYCH, zwana dalej
“Fundacją”, została ustanowiona w formie aktu notarialnego przez Arkadiusza
Czarneckiego oraz Kacpra Parola, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 21.05.2021 roku przez Gracjana Cezarego Nowaka, notariusza
w Poznaniu, za Repertorium A nr 6830/2021 działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2167 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja jest apartyjna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§ 3.
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.
§ 4.
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Fundacja może prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. W tym celu może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§ 5.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i identyfikacji
graficznej.

§ 6.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 7.
1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do fundacji
i federacji.

2.

Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

3.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub odpłatna.

4.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze we właściwych bankach w walucie
polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

5.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 8.

1.

Fundacja może ustanawiać nagrody, stypendia i inne formy wyróżnienia.

2.

Nagrody, stypendia i inne formy wyróżnienia można przyznać osobom fizycznym
i prawnym, które zasłużyły się dla Fundacji.
§ 9.
Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister właściwy ds. edukacji.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji
§ 10.
1.

Celami Fundacji są:
a) upowszechnianie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, prawach
człowieka, ochronie środowiska i klimatu, partycypacji w życiu społecznym,
równości,
b) wspieranie oraz współtworzenie inicjatyw i projektów osób fizycznych
(w szczególności młodzieży), prawnych, partnerstw publiczno-prywatnych
i publiczno-społecznych,

c) inicjowanie oraz wspieranie innowacyjnych projektów aktywistycznych,
edukacyjnych, diagnostycznych, analitycznych i naukowych,
d) popularyzowanie wiedzy o możliwościach działalności społecznej,
e) podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych
dotyczących szerokopojętej działalności młodzieżowej,
f)

prowadzenie wszelkiej działalności użytecznej społecznie w zakresie:
i)

udzielania pomocy prawnej, finasowej oraz organizacyjnej osobom
fizycznym (w szczególności młodzieży) celem zwiększenia
partycypacji obywatelskiej;

ii)

upowszechniania progresywnych wartości w polskim społeczeństwie
(w szczególności tych dotyczących praw człowieka, ochrony
środowiska i klimatu, partycypacji w życiu społecznym, równości);

iii)

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka narodowego;

iv)

przygotowywania programów edukacyjnych, a także rozwiązań dla
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w
tym edukacji pozaformalnej;

v)

działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz wzmacniania ich
wpływu na życie społeczne;

vi)

tworzenia warunków do rozwoju dla młodego pokolenia;

vii)

pomocy materialnej, rzeczowej oraz merytorycznej osobom o
wyróżniającym zaangażowaniu w realizację celów Fundacji;

viii)

rozpoznawania oraz promowania
edukacji, polityce;

nowych zjawisk w kulturze,

ix)

budzenia wrażliwości na tematy społeczne i kulturalne;

x)

integracji środowisk aktywistycznych oraz polepszanie poziomu
współpracy między organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi
na terenie Polski i świata;

xi)

upowszechniania wiedzy o ochronie wolności osobistych oraz praw
człowieka, a także swobód obywatelskich;

xii)

promocji i organizacji wolontariatu;

xiii)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

xiv)

promocji wartości Unii Europejskiej.

2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej;
b) organizowanie konkursów;
c) prowadzenie pomocy finansowej i rzeczowej;
d) przeprowadzanie akcji szkoleniowych, edukacyjnych oraz informacyjnych,
a także kampanii społecznych;
e) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji;
f)

współpracę z osobami fizycznymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji;

g) wspieranie działalności, inicjatyw oraz projektów innych osób i instytucji
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
h) organizowanie, finansowanie i prowadzenie inicjatyw oraz wydarzeń
odpowiadającym celom działania Fundacji;
i)

organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i
innych wydarzeń;

j)

prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli;

k) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania
Fundacji;
l)

prowadzenie kanałów mediów społecznościowych oraz strony internetowej;

m) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów
Fundacji;
n)

inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
1.

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 1 500 (słownie: tysiąc
pięćset) złotych, przyznane w oświadczeniu woli Fundatorów o ustanowieniu
Fundacji domeny internetowe (fundacjaimpuls.pl; impuls.press, impuls.ac) oraz

środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2.

Realizowanie celów Fundacji finansowane jest z Funduszu Założycielskiego oraz
dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w Statucie.

3.

Ze środków Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona
jest kwota 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
§ 12.

1.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a)

darowizn, spadków, zapisów, dotacji,

b)

subwencji i grantów,

c)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)

dochodów, które przynosi majątek Fundacji,

e)

działalności gospodarczej,

f)

zyski z udostępniania powierzchni reklamowych,

g)

operacji finansowych.
§ 13.

1.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji przy poszanowaniu woli osób lub
instytucji ich udzielających.

2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji z zachowaniem należytej staranności przy ocenie
ryzyka prawno-finansowego związanego ze składanym oświadczeniem.

3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku (jeżeli decyzję
o przyjęciu go podejmie Zarząd Fundacji) musi odbyć się z dobrodziejstwem
inwentarza.

Rozdział IV
Organ Fundacji
§ 14.
1.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.

Uchwały organu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy Członkiń/Członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku
równej ilości głosów decydujący głos ma Prezeska/Prezes Zarządu.

§ 15.
1.

Zarząd Fundacji składa się z osób w liczbie od dwóch do dziesięciu powoływanych
uchwałą przez Fundatorów wspólnym oświadczeniem woli na czas nieokreślony.

2.

Członkinią/Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

3.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą
złożenia do pozostałych
Członkiń/Członków Zarządu rezygnacji w formie pisemnej, śmierci,
uprawomocnienia się wyroku skazującego w wypadkach, o których mowa w ust. 2.
lub wskutek odwołania przez Fundatorów poprzez wspólne oświadczenie woli.

4.

Odwołanie Członkini/Członka Zarządu następuje w przypadku:
a)

choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b)

nienależytego wypełniania funkcji Członkini/Członka Zarządu,

c)

istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d)

zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

5.

Fundatorzy wspólnym oświadczeniem woli w powołaniu danej/danego
Członkini/Członka Zarządu określają także pełnioną przez nią/niego funkcję w
Zarządzie Fundacji (w tym Prezeski/Prezesa Zarządu, Wiceprezeski/Wiceprezesa
Zarządu, Sekretarzyni/Sekretarza Zarządu, Skarbniczki/Skarbnika Zarządu, a także
Członkini/Członka Zarządu).

6.

Zarząd uchwala Regulamin Zarządu, w którym uchwala organizację oraz tryb
funkcjonowania Zarządu.

7.

Członkinie/Członkowie Zarządu mogą być zatrudniane/zatrudniani przez Fundację.

8.

Członkami Zarządu mogą zostać Fundatorzy.
§ 16.

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwie/dwaj Członkinie/Członkowie
Zarządu działające/działający łącznie, z czego jedna/jeden to Prezeska/Prezes lub
Wiceprezeska/Wiceprezes z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

W sprawach dotyczących zatrudniania pracownic/pracowników oraz związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 10 000 (słownie: dziesięciu tysięcy)
złotych, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo
Prezeska/Prezes lub Wiceprezeska/Wiceprezes Fundacji.

4.

W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiazań majątkowych powyżej 10 000
(słownie: dziesięciu tysięcy)
złotych, nie związanych z zatrudnianiem
pracownic/pracowników, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa/ją
dwie/dwóch Członkinie/Członków Zarządu w tym Prezeska/Prezes lub
Wiceprezeska/Wiceprezes Fundacji.

5.

Do zadań Zarządu należą w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych i działania Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, federacji, zrzeszeń i
innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e) podejmowanie decyzji o wsparciu inicjatyw i projektów, nie realizowanych
bezpośrednio przez Fundację,
f)

przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

g) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia,
utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,
h) realizacja programów działania Fundacji,
i)

przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.

6.

Zarząd może powoływać pełnomocniczki/pełnomocników
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

do

kierowania

7.

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantki/konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowczyń/naukowców lub
praktyczki/praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 17.
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.

2.

Działalność gospodarcza może być również realizowana przez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego.

3.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.

4.

Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji
społecznych.

5.

Dochód z działalności jest w całości przekazany na realizację celów statutowych
Fundacji.

6.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

7.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) [47.91.Z] Sprzedaż detaliczna
wysyłkowej lub internet,

prowadzona

przez

domy

sprzedaży

b) [47.99.Z] Sprzedaż detaliczna
straganami i targowiskami,

prowadzona

poza

siecią

sklepową,

c) [56.10.A] Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
d) [56.10.B] Ruchome placówki gastronomiczne,
e) [56.30.Z] Przygotowywanie oraz podawanie napojów,
f)

[58.11.Z]

g) [58.l9.Z]

Wydawanie książek,
Pozostała działalność wydawnicza,

h) [59.11.Z] Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,
podcastów, programów telewizyjnych,
i)

[59.12.Z] Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi,

j)

[59.13.Z] Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programami telewizyjnymi,

k) [59.20.Z] Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
l)

[62.09.Z] Pozostała działalność
informatycznych i komputerowych,

usługowa

m) [63.12.Z] Działalność portali internetowych,
n) [63.91.Z] Działalność agencji informacyjnych,

w

zakresie

technologii

o) [68.20.Z] Wynajem
dzierżawionymi,

i

zarządzanie

nieruchomościami własnymi lub

p) [70.21.Z] Stosunki międzyludzkie i komunikacja,
q) [70.22.Z] Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
r)

[72.20.Z] Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,

s)

[73.11.Z]

t)

[73.12.C] Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),

u)

[73.12.D]

Działalność agencji reklamowych,

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach,

v) [73.20.Z] Badania rynku i opinii publicznej,
w) [74.20.Z] Działalność fotograficzna,
x) [74.30.Z] Działalność związana z tłumaczeniami,
y) [74.90.Z] Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
z) [77.40.Z] Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
aa) [78.30]
Działalność związana z wyszukiwaniem
pozyskiwaniem pracowników,

miejsc pracy i

bb) [82.30.Z] Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
cc) [82.99.Z] Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
dd) [85.59.B] Pozostałe
niesklasyfikowane,

pozaszkolne

formy

edukacji,

gdzie

indziej

ee) [85.60.Z] Działalność wspomagająca edukację.
8.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska
wymagane zezwolenie, koncesję, lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane
przepisami prawa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 18.
1.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
Członkiń/Członków Zarządu, w tym Prezeski/Prezesa i Wiceprezeski/Wiceprezesa.

2.

Zmiany Statutu nie mogą ograniczać celów, dla których Fundacja została
ustanowiona, określonych w akcie o ustanowieniu Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji
§ 19.
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Wniosek w tej
sprawie kieruje Zarząd do Fundatorów. Fundatorzy wspólnym oświadczeniem woli
mogą z inicjatywy własnej wszcząć procedurę likwidacji, lecz musi na nią wyrazić
zgodę Zarząd.

2.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Członkini/Członka
Zarządu.

3.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Fundatorów wspólnym oświadczeniem woli na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 20.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Statut został przyjęty dnia: 21.05.2021
Podpisy Fundatorów:

