
                                                         

 

 

STATUT 

 

FUNDACJI INTELIGENTNY START 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Krzysztof Domarecki, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji 

sporządzonego w dniu  25 września 2012 roku przez notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej 

notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek nr 

7 ustanawia Fundację Domareckich. 

§ 2 

1. Fundacja działa pod nazwą Inteligentny Start. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Fundacja powołana zostaje na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki organizacyjne. 

Cel i Zasady Działania Fundacji 

§ 4 

Celem Fundacji jest: 

1. ułatwienie polskim absolwentom zagranicznych uczelni uzyskania pracy w polskich przedsiębiorstwach 

rozwijających działalność zagranicą, 

 

2. stwarzanie absolwentom możliwość rozwoju zawodowego i osobistego oraz zdobywanie unikalnych 

doświadczeń cennych na rynku pracy, 

 

3. ułatwienie polskim studentom zagranicznych uczelni odbywania staży/praktyk w polskich 

przedsiębiorstwach, 



                                                         

 

 

4. ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom (szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom), 

 

5. obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki dla polskich firm, 

 

6. ułatwienie znalezienie pracowników polskim firmom za granicą, 

 

7. budowanie autorytetu Polonii w zagranicznych kręgach biznesowych, 

 

8. pokazanie  studentom i absolwentom atrakcyjności polskich przedsiębiorstw, 

 

9. rozwijanie w polskich absolwentach  uczelni zagranicznych przedsiębiorczości, 

 

10. budowa więzi polskich studentów, studiujących za granica z Polską i polskimi przedsiębiorstwami i krajem, 

 

11. wszechstronny rozwój młodzieży, w tym w szczególności podnoszenie jej wiedzy, umiejętności, wspieranie 

kształcenia lub zwiększania kwalifikacji zawodowych, 

12. materialne wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie kształcenia, rozwoju naukowego i zawodowego, 

13. zapewnienie pomocy młodzieży w celu podejmowania i ukończenia studiów wyższych w kraju i za granicą, 

14. pomoc absolwentom w odbywaniu staży zawodowych i znalezieniu odpowiedniej pracy,  

15. promowanie najzdolniejszej młodzieży wśród potencjalnych pracodawców w kraju i za granicą, 

16. wsparcie dla najbardziej przedsiębiorczej młodzieży w zakresie samodzielnego podejmowania działalności 

gospodarczej,  

17. promowanie więzi rodzinnych, dobrego wychowania i rozwoju duchowego jako elementów niezbędnie 

towarzyszących wykształceniu,  

18. działalność charytatywna, 

19. promocja działalności pro publico bono, 

20. wsparcie dla inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. udzielanie wsparcia polskim studentom uczelni zagranicach w zakresie pozyskiwania staży/praktyk w 

polskich przedsiębiorstwach, 



                                                         

 

2. przygotowywanie i doprowadzenie do zawarcia kontraktów między polskimi absolwentami zagranicznych 

uczelni a polskimi przedsiębiorstwami, 

3. zarządzanie portalem internetowym stanowiącym platformę komunikacji absolwentów, studentów uczelni 

zagranicznych i zainteresowanych firm, 

4. finansowanie części wynagrodzenia absolwenta przez okres 1 roku, 

5. prowadzenie kampanii informacyjnej o programie wspierania polski studentów i absolwentów uczelni 

zagranicznych, 

6. organizację sympozjów, konferencji i innych form wymiany wiedzy i doświadczeń, 

7. współpracę z organami państwowymi, samorządowymi oraz branżowymi i regionalnymi stowarzyszeniami 

przedsiębiorców i firmami doradczymi, 

8. prowadzenie innych działań wspierających cele fundacji określone w § 4, 

9. pomoc rzeczową i finansową kształcącej się młodzieży,  

10. udzielanie stypendiów, fundowanie nagród i innych form motywowania młodzieży w związku z 

podwyższaniem jej umiejętności i kwalifikacji, 

11. doradztwo i pomoc merytoryczną w zakresie wyboru drogi rozwoju intelektualnego i zawodowego, 

radzenia sobie z trudnościami w okresie kształcenia i stawiania pierwszych kroków w życiu zawodowym lub 

biznesowym,  

12. organizowanie kursów specjalistycznych i branżowych, sympozjów, szkoleń, egzaminów, imprez o 

charakterze kulturalnym i naukowym, 

13. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzicami i dziećmi,  

14. wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz przedsiębiorczości absolwentów szkół i uczelni,  

15. organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców i młodzieży, 

16. wydawanie czasopism, książek i innych publikacji wspierających rozwój młodzieży. 

 

Majątek i Dochody Fundacji 

§ 6 



                                                         

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) oraz wkłady wniesione przez Fundatorów i inne środki pieniężne oraz mienie uzyskane lub 

nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

2. Dochody Fundacji pochodzą z: 

 

a) dotacji i darowizn pochodzących od osób prywatnych,  

b) dotacji, darowizn i subwencji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, 

c) środków pochodzących z funduszy europejskich,  

d) dotacji z funduszy publicznych,  

e) realizacji państwowych programów wspierania Polonii za granicą,  

f) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, 

g) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych, 

h) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym, 

i) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 

j) świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 k.c., 

k) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów, 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub 

zagranicznych - zgodnie z przepisami polskiego prawa.  

§ 7 

1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów. 

2. Fundacja wykorzystuje otrzymane środki zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z celu, na jaki jest 

przeznaczona subwencja lub dotacja publiczna albo prywatna.  

3. Pozostałe dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, i innych dotacji mogą być użyte na 

realizację jakiegokolwiek celu Fundacji według swobodnego uznania Zarządu Fundacji.  

4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane 

jego nazwiskiem lub nazwą. 

5. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

§ 8 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 9 



                                                         

 

1. Fundacja może ustanawiać tytuły, przyznawać dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom 

fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej 

zasłużonym w realizacji celów Fundacji. 

 

2. Zgromadzenie Fundatorów może ustalać w formie uchwały zasady przyznawania tytułów dla osób 

fizycznych i prawnych, które dokonają darowizny lub subwencji albo w inny sposób będą wspierać 

działalność Fundacji. 

 

Organy i Organizacja Fundacji 

§ 10 

Organami Fundacji są:  

a) Zgromadzenie Fundatorów, 

b) Zarząd Fundacji, 

c) Rada Fundacji. 

Zgromadzenie Fundatorów 

§11 

 

 

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi założyciel Fundacji, a także osoby fizyczne lub prawne 

przyjęte w skład Zgromadzenia Fundatorów, zwane dalej Fundatorami. 

 

2. O przyjęciu do Zgromadzenia Fundatorów decyduje założyciel Fundacji w przypadku gdy nie ma innych 

Fundatorów bądź Zgromadzenie Fundatorów w przypadku gdy w jego skład wchodzi więcej niż jeden 

Fundator w formie pisemnej uchwały na posiedzeniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

3. Każdy nowy Fundator zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przystąpieniu do Fundacji. 

 

4. Każdy Fundator jako członek Zgromadzenia Fundatorów wskazuje jednego przedstawiciela do Rady 

Fundacji. 

 

5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

a) powoływanie na podstawie wskazania Fundatorów i odwoływanie członków Rady Fundacji, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych 

organów absolutorium z działania, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji, 

d) przyznawanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji, 

e) przyjmowanie nowych członków Zgromadzenia Fundatorów. 



                                                         

 

6. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z 

Fundatorów, w formie pisemnej lub elektronicznej, wysyłając do każdego z członków Zgromadzenia 

Fundatorów informację o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zgromadzenia. Zgromadzenia 

odbywają się co najmniej raz do roku. Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli 

wszyscy Fundatorzy są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do porządku obrad. 

7. Zgromadzenia Fundatorów podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał z inicjatywy Fundatorów lub 

na wniosek pozostałych organów Fundacji. 

8. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są zwykłą większością głosów i przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby Zgromadzenia Fundatorów. 

 

Zarząd 

 

§12 

 

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały na 

okres kadencji trwającej 3 lata. Powołując Zarząd Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 

Zarządu. 

 

2. Zarząd reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych 

Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu. 

 

4. Do kompetencji Zarządu należy przyznawanie wszelkich nagród, orderów i innych wyróżnień dla 

wolontariuszy Fundacji jak i osób niezwiązanych z Fundacją. 

 

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Jednakże w przypadku, gdy praca członków 

zarządu w Fundacji wymaga znacznego i regularnego zaangażowania, Rada Fundacji może przyznać 

członkom zarządu wynagrodzenie. 

 

6. Członek Zarządu ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji.  

 

§ 13 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 

 

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego:  

- Prezes Zarządu jednoosobowo, 

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: 

- Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z członków Zarządów lub 

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub 



                                                         

 

- Prezes Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem powołanym uchwałą Zgromadzenia 

Fundatorów. 

 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać również pełnomocnik powołany uchwałą 

Zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

 

Rada Fundacji 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym. 

2. Rada Fundacji składa się od 3 do 11 osób wskazywanych przez członków Zgromadzenia 

Fundatorów. Każdy członek Zgromadzenia Fundatorów może wskazać jednego członka Rady. 

3. Radę Fundacji powołuje na podstawie wskazania każdego z Fundatorów i odwołuje Zgromadzenie 

Fundatorów.  

4. Rada Fundacji powoływana jest na kadencje trwające 3 lata. Członkowie Rady mogą być powołani 

na kolejne kadencje. 

5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 

§15 

1. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu lub Fundatora. 

3. Forma zwołania posiedzenia następuję na piśmie lub elektronicznie. 

4. W posiedzeniu Radu ma prawo uczestniczyć członek zarządu oraz Fundator. 

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

6. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie. 

§16 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) powoływanie i dowoływanie członków Zarządu, 

b) przyznawanie członkom Zarządu wynagrodzenia, 

c) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych; 

d) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji; 

e) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i 

sprawozdań finansowych Fundacji; 

f) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu; 



                                                         

 

g) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 

h) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd; 

i) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności; 

j) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby 

kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji, 

k) opiniowanie wniosków o przyznanie tytułów, dyplomów, medali honorowych i nagród 

specjalnych i rekomendowanie Zgromadzeniu Fundatorów ich przyznanie. 

 

§ 17 

1. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami zarządu Fundacji,  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów,  

2. Członkowie Zarządu Fundacji: 

a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  

b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.  

3. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 

pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b) przekazywania dowolnych składników majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego,  



                                                         

 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie 

jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

Zmiana Statutu 

§ 18 

1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 

2. Zmiany celów Fundacji może dokonać jedynie Zgromadzenie Fundatorów. Zmiana celów Fundacji 

następuje poprzez podjęcie przez Zgromadzenie Fundatorów pisemnej uchwały zwykłą większością głosów. 

Połączenia z inną Fundacją 

§ 19 

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.  

3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu w drodze 

pisemnego postanowienia. 

Likwidacja Fundacji 

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze pisemnego postanowienia. 

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że Zgromadzenie Fundatorów wyznaczy 

innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania. 

 

 

 

 

 

 

 


