
Warszawa, 29 maja 2021 r.  

STATUT FUNDACJI  

Dobrobyt na Pokolenia 

Postanowienia ogólne 

§1  

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Dobrobyt na Pokolenia” i dalej w Statucie zwana jest 

„Fundacją”. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Joannę Franaszek, zwaną dalej "Fundatorką", na 

podstawie aktu notarialnego sporządzonego Rep. A nr 1545/2021 przez zastępcę 

notarialnego Jana Marię Mazana, zastępcę notariusza Joanny Lewczuk w jej kancelarii 

notarialnej w Warszawie, przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, w dniu 11 

marca 2021 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

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

wybranych językach obcych. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą 

„Prosperity for Generations”. 

4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

§2  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe. 

3. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest minister 

właściwy dla spraw nauki. 

§3  

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§4  

1. Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, naukowa i społeczna przyczyniająca się do 

budowy dobrobytu na pokolenia dla mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej oraz świata.  

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności badawczej,  



b) prowadzenie działań upowszechniających wiedzę na temat zjawisk społecznych i 

gospodarczych istotnych ze względu na cele Fundacji, w tym konferencji, warsztatów, 

wykładów i szkoleń, 

c) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, 

seminariów i wykładów w zakresie określonym celem statutowym Fundacji, 

d) wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.  

3. Fundacja promuje działania oparte na obecnym stanie wiedzy naukowej i zmierzające 

między innymi do: zwiększania jakości instytucji, prowadzenia polityki opartej na wiedzy 

przez władze publiczne, wzmacniania powszechnej edukacji i ochrony zdrowia wysokiej 

jakości, stworzenia sprawiedliwego systemu podatkowego oraz sprawiedliwego podziału 

zasobów naturalnych (w tym budżetu emisji gazów cieplarnianych) pomiędzy 

pokoleniami, niezależności sądownictwa i banków centralnych oraz budowy kapitału 

społecznego.  

4. W celu realizacji zadań statutowych inicjowanych przez siebie przedsięwzięć 

statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, 

organizacji i prowadzić działalność gospodarczą. 

5. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez: 

a) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje o celach statutowych zbieżnych 

z celem Fundacji, 

b) inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed 

organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze 

organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa. 

§5  

Fundacja może ustanawiać stypendia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów, które są 

celami statutowymi Fundacji. 

§6  

Działalność statutowa Fundacji ma charakter niedochodowy. 

Majątek i dochody Fundacji 

§7  

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz nieruchomości i 

inne aktywa nabyte przez Fundację.  



2. Z określonego wyżej funduszu założycielskiego kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

przeznaczona będzie na działalność gospodarczą, zaś kwota 1000 zł (słownie: tysiąc 

złotych) przeznaczona będzie na działalność statutową. 

3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

i) darowizn, spadków, zapisów, 

ii) dotacji i subwencji oraz grantów, 

iii) dochodów ze zbiórek, 

iv) dochodów z majątku Fundacji, 

v) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na 

rynku kapitałowym, 

vi) odsetek i depozytów bankowych, 

vii) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

viii) dochodów z działalności gospodarczej. 

4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców 

lub donatorów. 

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

7. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego 

warunku. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy szczegółowe określenie na piśmie 

celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na wybrany przez siebie cel 

statutowy. 

8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we 

właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

Działalność gospodarcza 

§8  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z 

obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa, w następującym zakresie: 

i) Działalność wydawnicza (58), 

ii) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2), 

iii) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.2), 

iv) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2), 



v) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 

vi) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(85.59.B) 

vii)  Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

viii) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów 

(82.30.Z), 

ix) Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z). 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w celu i w rozmiarze służącym 

realizacji celów statutowych Fundacji. 

3. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na działalność statutową. 

Organy Fundacji 

§9  

1. Organami Fundacji są: 

i) Rada Ekspertów, 

ii) Zarząd Fundacji. 

2. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, którym kieruje Prezes 

Zarządu. 

§10  

1. Rada Ekspertów jest organem powołującym Prezesa i członków Zarządu na 

czteroletnie kadencje, oraz opiniującym w sprawach  działalności statutowej Fundacji. 

2. Rada Ekspertów liczy co najmniej dwóch członków.  

3. Członków pierwszego składu Rady Ekspertów powołuje Fundatorka. Następnych 

członków Rady powołuje swą decyzją Rada. 

4. Rada Ekspertów zbiera się na wniosek co najmniej dwóch członków Rady. Zebrania 

Rady mogą odbywać się również w trybie zdalnym, poprzez narzędzia do 

wideokonferencji.  

5. Obrady Rady mogą być protokołowane na wniosek członka Rady. Protokoły 

przechowuje Prezes Zarządu. 

6. Do zakresu kompetencji Rady Ekspertów należy: 

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji i 

likwidacji Fundacji, 

ii) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, w trybie uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów Rady, na wniosek co najmniej jednego członka 

Rady, 



iii) powoływanie i odwoływanie pozostałych Członków Zarządu, w trybie 

uchwały podjętej zwykłą większością głosów Rady, na wniosek Prezesa 

Zarządu. 

7. Uchwały Rady Ekspertów, z zastrzeżeniem §15 i §14, zapadają zwykłą większością 

głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. 

8. Do zakresu kompetencji Rady Ekspertów należy nawiązywanie z Członkami Zarządu 

stosunku pracy i ustalanie im ewentualnego wynagrodzenia. W tym celu Rada może 

wyznaczyć swojego przedstawiciela. 

9. Członkostwo w Radzie Ekspertów ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci. 

§11  

 

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz i odpowiada za jej wyniki 

finansowe i społeczne. 

2. Zarząd Fundacji w składzie od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, jest 

powoływany przez Radę Ekspertów na czteroletnią kadencję, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Członkowie 

Zarządu mogą być wybierani także spośród członków Rady Ekspertów.  

3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundatorka. 

4. Kadencja wszystkich członków Zarządu kończy się wraz z zakończeniem kadencji 

Prezesa Zarządu. 

5. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu przed końcem kadencji Rada 

Ekspertów powołuje nowego Prezesa Zarządu na nową, czteroletnią kadencję. 

6. W przypadku gdy Rada Ekspertów nie powoła nowego składu Zarządu przed 

wygaśnięciem jego kadencji, członkowie Zarządu zostają automatycznie wybrani na 

kolejną kadencję. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji Radzie 

Ekspertów, śmierci, z chwilą upływu kadencji, wskutek odwołania.   

8. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

9. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie 

zastrzeżonych do kompetencji  Rady Ekspertów. 

10. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W 

przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 



11. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, także w formie 

telekonferencji, lub w formie głosowania pisemnego lub poprzez pocztę elektroniczną. 

12. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd ma prawo stworzyć Biuro Fundacji. 

Zarząd może podjąć decyzję o wyodrębnieniu części zadań Fundacji, wskazując 

członka zarządu odpowiedzialnego za ich wykonanie i utworzyć dla ich obsługi 

odrębne biuro. 

13. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji. 

§12  

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo 

Prezes Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu. 

2. Decyzje dotyczące czynności w zakresie rozporządzania majątkiem oraz zaciągania 

zobowiązań finansowych przekraczających 30 tys. zł podejmowane są w drodze uchwały. 

 

 Postanowienia końcowe 

  

§13  

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za 

zobowiązania Fundacji. 

§14  

Uchwała o zmianie Statutu Fundacji lub celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji zapada 

większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Rady 

Ekspertów. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz 

określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji. Środki finansowe i majątek pozostałe po 

likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone mocą uchwałą Rady na rzecz fundacji lub 

stowarzyszenia o zbliżonych celach statutowych. 

§15  

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z 

inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Ekspertów uchwałą podjętą w trybie określonym 

w §14 statutu. 

  


