
STATUT   FUNDACJI
Make a Change

tekst jednolity po zmianach z dnia 19-12-2017 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Make a Change ustanowiona przez Marię Geremek zwaną
dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Bartosza Łuszczaka w dniu
18.09.2017 roku repertorium A numer 14137/2017. 

§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może

prowadzi
3.  działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6.
Fundacja może ustanowi
 odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawa
 je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

Rozdział II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.
Fundacja stawia sobie za cel:

1. promowanie ochrony środowiska i ekologii,
2. promowanie otwartej i tolerancyjnej postawy wobec innych kultur i narodowości,
3. promowanie podróżniczego  trybu spędzania czasu,
4. promowanie kontynentu afrykańskiego,
5. poszerzanie horyzontów młodych ludzi,
6. integracje osób pochodzących z różnych środowisk,
7. promowanie sportu, w szczególności sportu jeździeckiego.
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§ 8.
1. Fundacja będzie realizowała cele, o których mowa w § 7, poprzez prowadzenie

działalności polegającej na:
a) organizowaniu spotkań edukacyjnych,
b) organizowaniu wyjazdów edukacyjnych w Polsce i za granicą,
c) współp r a c y z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami

pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji,

d) skupianiu wokó ł idei Fundacji działaczy i miłośników przyrody,  przedstawicieli
biznesu w kraju i za granicą,

e) prowadzeniu zaję ć integracyjnych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym
środowisk o trudnej sytuacji materialnej i z obszarów wiejskich.

2. Cele wymienione w pkt. 1 finansowane będą przez Fundację.

§ 9.
1. Fundacja nie może udziela
2.  pożyczek ani zabezpiecza
3.  zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub

pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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".

4. Fundacja nie może przekazywa
5.  majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

6. Fundacja nie może wykorzystywa
7.  majątku 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 wynika z celu statutowego.

8. Fundacja nie może dokonywa
9.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów

Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§  10.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspiera
2.  działalnoś ć innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalnoś ć jest

zbieżna z celami Fundacji. 
3. W realizacji swoich celów statutowych Fundacja może korzysta
4.  ze współpracy wyspecjalizowanych podmiotów działających na rynku.

§ 11.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki. 
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Rozdział III
MAJĄTEK  I  DOCHODY FUNDACJI

§ 12.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł (słownie:

jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Fundację w toku jej działania.

2. Majątek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi część
funduszu założycielskiego w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 13.
Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn osób prawnych,
2. dotacji i funduszy celowych z instytucji krajowych i międzynarodowych,
3. dochodów z innych darowizn, spadków i zapisów,
4. dochodów ze zbiórek publicznych,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
6. dochodów z rachunków bankowych Fundacji,
7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów będą przeznaczone na realizację celów
Fundacji. Majątek i dochody Fundacji służą także do pokrycia kosztów utrzymania Fundacji.

§ 15.
W wypadku 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 długi spadkowe.

§ 16.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny mogą decyzją Zarządu
otrzyma
 tytuł Sponsora Fundacji lub Honorowego Sponsora Fundacji. Tytuły przyznawane przez
Fundację mają charakter osobisty.

§ 17.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 18.
1. Fundacja może prowadzi
2.  w kraju i za granicą - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami -
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działalnoś ć gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, z której całoś ć dochodów będzie przeznaczona na realizację jej celów
statutowych. Fundacja może także uczestniczy

3.  w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących
działalność gospodarczą.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:

a. działalnoś ć związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych - PKD 59.11.Z,

b. działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
c. działalnoś ć postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i

programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,
d. działalnoś ć związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych - PKD 59.13.Z,
e. działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
g. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami,

targowiskami – PKD 47.99.Z,
h. pozostała działalnoś ć usługowa w zakresie rezerwacji , gdzie indziej

niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,
i. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD

85.59.B,
j. działalność wspomagająca edukację- PKD 85.60.Z,
k. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI

§  19.
Organami Fundacji są:

1) Fundator,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd.

§ 20.
1. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego Rady oraz co najmniej jednego i nie

więcej niż pięciu członków, każdy niebędący Przewodniczącym członek Rady pełni
funkcję Członka Rady. 

2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. 
3. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kolejnych członków Rady

Fundacji powołuje każdorazowo Fundator, przy czym rekomendację osoby na nowego
członka Rady Fundacji może zgłosi

4.  każdy aktualny członek Rady Fundacji. 
5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji może nastąpi
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6.  wskutek upływu kadencji, rozwiązania Fundacji, śmierci tego członka lub złożenia
przez niego rezygnacji.

7. Członkami Rady nie mogą by
8.  osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
9. Członkiem Rady nie może by
10.  osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
11. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu

wydatków.
12. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Każdy kolejny wybierany

jest przez Radę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
13. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze głosowania większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem
osoby, której głosowanie dotyczy. 

§ 21.
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Do zadań Rady należy:

a. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez
Zarząd i uchwalanie założeń do bieżących planów Fundacji, zatwierdzanie
sprawozdania finansowego,

b. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
c. nadzór nad działalnością Zarządu,
d. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady

przez Zarząd,
e. zmiany statutu Fundacji oraz zmiany celu Fundacji,
f. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania

finansowego,
g. odwoływanie członków Rady Fundacji. 

§ 22.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie

rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z
własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek
Zarządu.

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu,
jeżeli zostanie zaproszony.

3. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały
zwykł ą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50%
członków Rady, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni co
najmniej na pięć dni przed jego terminem. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie
się zawiadomienie pisemne wręczone członkowi Rady bezpośrednio lub przesłane na
wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie
zgłoszenia przez tegoż członka zmiany jego adresu lub jego nieobecności pod tymże
adresem ma moc prawną doręczenia. Za powiadomienie uznaje się także
powiadomienie pocztą elektroniczną. W wypadku równości głosów decyduje głos
oddany przez Przewodniczącego.
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4. Głosowanie Rady jest zawsze jawne. Może zosta
5.  utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod

warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku. 
6. Uchwały Rady Fundacji mogą by
7.  podjęte obiegiem, także z zastosowaniem łączy elektronicznych.

§ 23.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków Zarządu, w tym Prezesa

Zarządu; pozostali, ewentualni powołani członkowie Zarządu, pełnią funkcję Członków
Zarządu.

2. Kadencja Członków Zarządu trwa 4 (słownie: cztery) lata.
3. Fundator powołuje pierwszy skład zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
4. Każd y C złonek Zarządu samodzielnie skła d a oświadczenia woli, zaciąga

zobowiązania i je podpisuje w imieniu Fundacji.
5. Członkostwo w Zarządzie może nastąpi
6.  wskutek upływu kadencji, rozwiązania Fundacji, śmierci tego członka lub złożenia

przez niego rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji, a także w innych
przypadkach wskazanych w bezwzględnych przepisach prawa. 

§ 24.
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu z tytułu sprawowania swoich funkcji mogą pobiera
 wynagrodzenie i mogą pozostawa
 z Fundacją w stosunku pracy. W umowach pomiędzy Fundacją, a Członkami Zarządu,
Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkłada
 Radzie roczne sprawozdanie z działaności Fundacji.

§ 25.
1. Posiedzenie Zarządu może zwoła
2.  każdy z Członków Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż dwa

razy do roku.
4. O posiedzeniu Zarządu informuje Prezes drogą elektroniczną co najmniej 3 dni przed

planowanym spotkaniem.
5. O ile statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,

przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecnoś ć co najmniej połowy jego
członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głoś Prezesa Zarządu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 26.
Zmiana statutu nie może dotyczy
 całkowitej zmiany celu Fundacji.
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Rozdział VII
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 27.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączy
2.  się z inną fundacją. 
3. Połączenie nie może nastąpi
4. , jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec całkowitej zmianie cele Fundacji.
5. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, 

w obecności co najmniej ¾ członków Rady.

§ 28.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

§ 29.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 30.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 31.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundatorów.

Sporządzono w Warszawie, w dniu  18 września 2017 roku

_______________________
Maria Geremek - Fundator
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