
STATUT FUNDACJI 
Centrum Strategii i Rozwoju Impact

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1.  Fundacja  pod  nazwą  Centrum  Strategii  i  Rozwoju  Impact,  zwana  dalej  Fundacją, 
ustanowiona  przez  Janusza  Reichela,  zwanego  dalej  fundatorem,  aktem  notarialnym 
Repertorium A nr 3684/2010  sporządzonym przed notariuszem Przemysławem Milo w 
kancelarii  notarialnej  w  Łodzi,  ul.  Narutowicza  59,  w  dniu  27.05.2010  r.,  działa  na 
podstawie przepisów prawa polskiego oraz statutu Fundacji.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 2.
1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
2.  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.
3. Fundacja może posługiwać się skrótem pełnej nazwy w postaci: CSR Impact
4. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym. Nazwa oraz znak 
graficzny Fundacji są chronione prawem.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.
6. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
i instytucjami, o tych samym lub podobnych celach działania oraz może pozostawać 
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 4.
1. Fundacja może, do realizacji celów statutowych i ułatwienia komunikacji, tworzyć stałe 
i czasowe biura terenowe.
2. Decyzję o utworzeniu biur terenowych podejmuje Zarząd Fundacji.
3. Zakres działalności biur terenowych określi Zarząd w formie regulaminu. 

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 5.
1. Celami Fundacji są: organizacja, promowanie i wspieranie innowacji społecznych, a w 
szczególności działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, badawczej i 
oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska,  społecznej  odpowiedzialności,  etyki  życia  społecznego  i  gospodarczego, 
partnerstwa międzysektorowego, rozwoju społeczności lokalnych i ekonomii społecznej, 
społeczeństwa obywatelskiego, informacyjnego i opartego na wiedzy; w szczególności w 
sferze planowania, wdrażania i doskonalenia procesów zarządzania realizacją innowacji 
społecznych w sektorach: prywatnym, społecznym i publicznym. 

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1/6



1. Prowadzenie programów i projektów.
2. Prowadzenie  działalności  wydawniczej,  informacyjno-promocyjnej  i  edukacyjno-

szkoleniowej.                                                                               
3. Prowadzenie  i  wspieranie  działalności  naukowej  i  badawczej,  w  tym  programy 

stypendialne dla studentów i  specjalistów różnych dziedzin.
4. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
5. Organizacje  szkoleń,  seminariów,  konferencji  popularno-naukowych  i  naukowych, 

wystaw, innych wydarzeń i spotkań oraz publikowanie ich dorobku.
6. Organizacja i promowanie wolontariatu i praktyk dla osób zainteresowanych celami 

Fundacji.
7. Organizowanie wymian międzynarodowych.
8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
9. Współpraca  z  władzami  samorządowymi,  państwowymi,  sektorem  gospodarczym, 

środkami masowego przekazu zainteresowanymi celami Fundacji.
10. Wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz organizacji 

pozarządowych.
11. Współpracę  z  międzynarodowymi  i  zagranicznymi  organizacjami,  instytucjami  i 

fundacjami.

§ 7.
1.  Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  i 
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może ustanawiać fundusze, nagrody i stypendia.
3.  Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  z 
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie  to  może  mieć  charakter  wsparcia  organizacyjnego,  częściowego  lub 
całkowitego  finansowania  przedsięwzięcia  albo  pomocy  w  uzyskaniu  niezbędnych 
funduszy z innych źródeł. 
4.  W  ramach  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  inicjować  postępowania  i 
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 
organami administracji  publicznej w charakterze organizacji  społecznej w sposób i na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8.
1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na zasadach nieodpłatnych lub na zasadach odpłatnych, z zachowaniem 
zasad wynikających z odpowiednich przepisów.
2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a. działalności wydawniczej oraz działalności związanej z organizacją targów i wystaw;
b. organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych 
warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji, pozaszkolnych form edukacji oraz 
działalności wspomagającej edukację;
c. doradztwa związanego z zarządzaniem;
d. badań naukowych i prac rozwojowych, badań rynku i opinii publicznej.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
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a.  darowizn,  spadków,  zapisów,  papierów wartościowych oraz  rzeczy  ruchomych  i 
nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i fizyczne;
b.  dotacji  i  subwencji  oraz  grantów  osób  prawnych,  Unii  Europejskiej  lub  innych 
źródeł publicznych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
e. odsetek bankowych, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
f. udziały w zyskach osób prawnych,
g. nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sądy.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie 
przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez 
niego  środki.  Jeżeli  przekazaniu  środków  nie  towarzyszy  określenie  celu  ich 
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji,  subwencji,  darowizn,  spadków i  zapisów mogą być 
użyte  na  realizację  celów  Fundacji  tylko  z  poszanowaniem  woli  spadkobierców  lub 
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i  dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.

§ 12.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§ 13.
1. Organami fundacji są: 

a. Rada Fundacji; 
b. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§ 14.

1. Rada Fundacji składa się z  co najmniej jednego członka i jest powoływana na okres 
bezterminowy.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 
miejsce  osób,  które  przestały  pełnić  tę  funkcję  lub  dla  rozszerzenia  składu  Rady, 
powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 
lub  śmierci  członka  Rady,  choroby  powodującej  trwałą  niezdolność  do  sprawowania 
funkcji, utraty praw publicznych lub odwołania.
5.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  odwołanie  członka  Rady,  i  przez  to 
pozbawienie  go  członkostwa  w  Radzie,  może  nastąpić  w  wyniku  uchwały  podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji (w głosowaniu nie bierze udział 
członek  Rady,  którego  odwołanie  dotyczy).  Fundatorzy  nie  mogą  być  w  ten  sposób 
pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Rada w formie uchwały wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady na trzy letnią 
kadencję.  Funkcję  Przewodniczącego  można  pełnić  więcej  niż  jedną  kadencję.  W 
przypadku  jednoosobowego  składu  Rady  nie  zachodzi  konieczność  wyboru 
Przewodniczącego – staje się nim automatycznie jedyny członek Rady. 
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7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15.
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.  Rada może organizować zebrania 
wspólnie z Zarządem.
2.  Radę Fundacji  zwołuje  Przewodniczący  Rady z  własnej  inicjatywy albo na wniosek 
jednego członka Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.  O  posiedzeniach  Rady  muszą  być  powiadomieni  wszyscy  jej  członkowie  w  trybie 
zwyczajowo przyjętym (sms-em, mailem lub listem poleconym). 
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w 
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
5. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w 
tym  celu  specjalistów.  Wynagrodzenie  za  te  usługi  może  być  pokrywane  z  budżetu 
Fundacji. Decyzję o pokryciu wydatków podejmuje Zarząd.
6. Rada może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z Zarządem,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia 
oraz przyjmowanie ich rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym o zmianie nazwy Fundacji,
6. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji,
7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
8. zatwierdzanie bilansu Fundacji,  nie później niż do dnia 15 czerwca kolejnego roku 
podatkowego, którego bilans dotyczy.
9.  zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  merytorycznych  i  finansowych  w  formie 
absolutorium nie później niż do dnia 30 stycznia kolejnego roku podatkowego którego 
sprawozdania dotyczą.  Brak udzielenia  absolutorium jest  równoznaczny z odwołaniem 
Zarządu.
10. Uchwały Rady Fundacji w sprawach:

a. zmiany statutu Fundacji,
b. likwidacji Fundacji i połączenia z inną fundacją,
c.  koniecznej  zgody  Rady  Fundacji  dla  stwierdzenia  ważności  uchwał  Zarządu  w 
sprawach  zbywania,  zamiany,  obciążania  nieruchomości  lub  składników  majątku 
Fundacji,  których  wartość  jest  większa  niż  pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  oraz 
ustanowienia prokurenta lub zarządcy z pełnomocnictwem ogólnym (zgodnie z § 18 
ust.3),

zapadają  bezwzględną  większością  głosów w obecności  co  najmniej  połowy  członków 
Rady.
11. Rada może uchwalić zalecenia, co do kierunków działalności dla Zarządu w formie 
programów i strategii działania Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych 
przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez 
więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 
wszystkich członków Rady.
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5. Jeżeli  z  upływem  kadencji  nowy  skład  osobowy  Zarządu  nie  jest  powołany, 
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili  objęcia ich przez nowy Zarząd, nie 
dłużej  jednak  niż  przez  60  dni.  Jeżeli  w  tym czasie  nie  zostaną  wybrani  członkowie 
zarządu,  Rada  Fundacji  zobowiązana  jest  do  zwrócenia  się  do  Sądu  o  wyznaczenie 
kuratora albo likwidacji Fundacji.
6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo 
powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, choroby 
powodującej  trwałą  niezdolność  do  sprawowania  funkcji,  utraty  praw  publicznych, 
zrzeczenia  się  członkostwa  lub  odwołania.
8. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały. 
9. Członkowie  Zarządu mogą pozostawać z Fundacją  w stosunku pracy i  otrzymywać 
wynagrodzenie.
10.  Zarząd  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał  na  posiedzeniach.  Uchwały  są 
podejmowane  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  członków 
Zarządu.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  Prezesa  Zarządu.
11. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz 
Rada Fundacji w sposób zwyczajowo przyjęty (sms-em, mailem lub listem poleconym).
12.  Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes:  z  inicjatywy  własnej,  na  wniosek  połowy 
członków Zarządu lub na wniosek Fundatorów.
13. Zarząd może uchwalić regulamin swojej działalności.  

§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy  podejmowanie decyzji i  wszelkich działań w imieniu i na 
rzecz  Fundacji,  jakie  nie  są  zastrzeżone  statutem dla  innych  organów Fundacji,  a  w 
szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b. uchwalanie regulaminów, 
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d.  ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia 
pracowników Fundacji, 
e. podejmowanie decyzji  we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 
innych organów, 
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji. 
h. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
i. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
j.  przedkładanie  do  dnia  20  stycznia,  Radzie  Fundacji  Rocznego  Sprawozdania 
finansowego  i  merytorycznego  z  działalności  Fundacji  zgodnego  z  właściwymi 
przepisami.
k. przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Fundacji bilansu Fundacji, nie później niż do 
dnia 10 czerwca kolejnego roku podatkowego, którego bilans dotyczy.
l. tworzenie,  likwidacja  i  nadzorowanie  jednostek  organizacyjnych  oraz  ustalanie 
zakresu ich działalności.

3.  Do  ważności  uchwał  Zarządu  w  sprawach  zbywania,  zamiany,  obciążania 
nieruchomości  lub  składników  majątku  Fundacji,  których  wartość  jest  większa  niż 
pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  oraz  ustanowienia  prokurenta  lub  zarządcy  z 
pełnomocnictwem  ogólnym  konieczna  jest  zgoda  Rady  Fundacji  wyrażona  w  formie 
uchwały. 
4. Zarząd zbiera się, co najmniej raz na rok.
5.  Zarząd  może  powoływać  pełnomocników do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw 
należących do zadań Fundacji z zastrzeżeniem ust.3. 

Sposób Reprezentacji
§ 19.
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1.  Do  składania  oświadczeń  woli  we  wszystkich  sprawach,  w  tym  w  sprawach 
majątkowych Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji 
uprawniony jest Prezes Fundacji zastrzeżeniem § 18 ust.3.

ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu

§ 20.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć 
celów,  dla  realizacji  których  Fundacja  zastała  ustanowiona,  oraz  nazwy  Fundacji 
określonych w akcie założycielskim. 
2. Rada podejmuje uchwały dotyczące zmian statutu bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Rady przy braku sprzeciwu ze strony 
Fundatorów. 

Likwidacja Fundacji

§ 21.
1. O likwidacji Fundacji wskutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków decyduje 
Rada.
2.  Rada  podejmuje  uchwałę  o  likwidacji  Fundacji  większością  bezwzględną  głosów  w 
obecności co najmniej połowy członków Rady.
3.  Jeżeli  Rada  w uchwale  nie  powoła  likwidatorów,  likwidację  Fundacji  przeprowadza 
Zarząd.
4.  Majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  zostanie  przekazany  na  cele  pożytku 
publicznego  organizacjom  pozarządowym  działającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji. Organizacje te wskaże w 
swojej uchwale likwidacyjnej Rada Fundacji.

Ustanowiony przez Fundatora: Janusza Reichela ……………………………………………..
      /podpis/ 

w dniu: 28.05.2010 r.

6/6


