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STATUT  

„Fundacji Terytorium Neutralne” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

„Fundacja Terytorium Neutralne”, zwana w treści statutu „Fundacją", ustanowiona przez 

Magdalenę Olgę Olszewską oraz Agnieszkę Marię Knedler, zwanych dalej „Fundatorami”, 

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 08.12.2020 roku (Repertorium A nr 5489/2020) 

przed zastępcą notarialnym Bartoszem Lipką, zastępcą Hanny Kacprzak-Kucharskiej, 

notariusza w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy Pl. Konstytucji nr 4 lok. 39 w 

Warszawie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony. 

5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

7. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 

 

§ 3 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie, a także przystępować 

do spółek krajowych i zagranicznych. 

2. Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach 

określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających 

z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.     

 

§ 4 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci według 

wzorów zatwierdzonych przez Fundatorów. 

2. Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z 

innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji. 
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Rozdział II  

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5 

1.     Działalność́ naukowa. Praca z młodzieżą w zakresie nauki i sztuki. 

2.     Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów. 

Organizowanie praktyk i stażów dla młodzieży. 

3.     Działalność kulturalna. Edukacja kulturalna młodzieży. Wspieranie inicjatyw 

twórczych. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury oraz ich 

ochronę. 

4.     Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Aktywizacja młodzieży w 

dziedzinie usportowienia i dbałości o kondycję fizyczną. 

5.     Działalność w zakresie ochrony środowiska. Poszerzanie świadomości 

ekologicznej wśród młodzieży. Wspieranie inicjatyw proekologicznych. 

6.     Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Kształtowanie 

postaw i nawyków prozdrowotnych u młodzieży. Wspieranie młodzieży w trudnej 

sytuacji życiowej. 

7.     Kształtowanie świadomości ekonomicznej młodzieży. Wsparcie w wyborze drogi 

zawodowej. 

8.     Działalność upowszechniająca wśród młodzieży ochronę wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich. Wychowanie do życia w demokracji. 

9.     Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

międzynarodowych młodzieży. 

10.  Międzykulturowa integracja młodzieży. Edukacja w zakresie kultur mniejszości 

narodowych i etnicznych. Przeciwdziałanie zjawiskom ksenofobii i dyskryminacji, na 

rzecz kształtowania postawy tolerancji i szacunku. 

11.  Przeciwdziałanie przemocy w środowisku rówieśniczym. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu młodzieży. 

12.  Budowanie świadomości społecznej i zwiększanie kompetencji społecznych 

młodzieży. Kształtowanie poczucia sprawczości. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:   
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1.     Prowadzenie świetlicy dla młodzieży. 

2.     Prowadzenie portalu internetowego dla młodzieży. 

3.     Wydawanie książek, albumów, broszur, kalendarzy i innych materiałów 

papierowych i cyfrowych. 

4.     Wydawanie materiałów audio i wideo. 

5.     Organizowanie wystaw i kampanii społecznych. 

6.     Edukację nieformalną oraz organizowanie zajęć artystycznych i sportowych dla 

młodzieży. 

7.     Udzielanie młodzieży pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

8.     Prowadzenie doradztwa dla młodzieży w sferze edukacyjno-zawodowej. 

9.     Organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. 

10.  Organizowanie konferencji, wykładów i szkoleń. 

11.  Podnoszenie kwalifikacji zespołu Fundacji oraz osób objętych wsparciem 

Fundacji. 

12.  Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród. 

 

§ 7 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III  

Organy Fundacji i sposób reprezentacji 

§ 8 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

2. W trakcie działalności Fundacji mogą być powoływane inne organy:  

I. Rada Fundacji. 

a) Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. 

b) Fundatorzy określają kompetencje i tryb pracy Rady Fundacji. 
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II. Rada programowa. 

a) Zarząd, za pisemną zgodą obu Fundatorów, powołuje Radę Programową jako organ 

opiniotwórczy i doradczy Fundacji. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej 

Fundacji może określać Regulamin Pracy Rady Programowej Fundacji uchwalony przez 

Zarząd.  

 

 § 9 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.  

2. Skład Zarządu każdorazowo powołują Fundatorzy. 

    a) Fundatorzy mogą powołać do Zarządu także samych siebie.  

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, przy czym liczba kadencji każdego z Członków Zarządu 

jest nieograniczona. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje przed upływem kadencji w przypadku śmierci Członka 

lub złożenia pisemnej rezygnacji.  

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundatorzy mogą wybrać spośród siebie 

pełnomocnika Fundacji. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał jednomyślnie w przypadku Zarządu 

dwuosobowego lub zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu, jeżeli 

Zarząd składa się z więcej niż dwóch Członków. 

a) Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwołane na wniosek każdego z Członków 

Zarządu. 

b) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

rok. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w 

Zarządzie. 

 

§ 10 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:  

a) realizacja celów statutowych Fundacji;  

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;  

c) uchwalanie regulaminów;  

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;  

e) uchwalanie zmian statutu Fundacji; 

f) ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji;  

g) decydowanie w sprawach majątkowych Fundacji; 
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h) wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Zarządu Fundacji.  

 

§ 11 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni dwaj Członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji 

w wysokości nieprzekraczającej 1000 złotych upoważniony jest jednoosobowo każdy 

Członek Zarządu lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik. 

 

Rozdział IV 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500,00 (słownie: dwa 

tysiące pięćset) złotych, z czego 1200,00 złotych przeznaczone jest na prowadzenie 

działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 13 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. działalności gospodarczej;  

2. darowizn, spadków, zapisów; 

3. dotacji i subwencji oraz grantów; 

4. zbiórek, aukcji, przetargów lub imprez publicznych organizowanych na rzecz Fundacji; 

5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 

6. odsetek od lokat kapitałowych; 

7. majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację; 

8. funduszy publicznych oraz europejskich. 

 

§ 14 

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

wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

2. 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 
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długi spadkowe, jak również może zrezygnować z przyjęcia spadku za zgodą 

Fundatorów. 

3. Majątek i dochody Fundacji, w tym osiągane przez Fundację z działalności gospodarczej, 

przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów 

działalności Fundacji. 

 

Rozdział V 

Działalność gospodarcza 

§ 15 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:  

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

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

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.12.Z Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 

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

telewizyjnych 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

74.20.Z Działalność fotograficzna 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
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82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

Rozdział VI  

Zmiana statutu 

§ 16 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, za pisemną zgodą obu Fundatorów. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została 

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną Fundacją 

§ 17 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, za pisemną zgodą 

obu Fundatorów. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 18 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, za pisemną zgodą obu 

Fundatorów. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 
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mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających fundacji i organizacji o zbliżonych 

celach. 
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