
Statut Fundacji „Youngtimer Warsaw”

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1. Fundacja „Youngtimer Warsaw” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§  2.  Fundacja  została  ustanowiona aktem notarialnym z dnia  14 stycznia  2022 r.  z  woli
Fundatora Adama Stanka.
§ 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 4. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
§ 5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z
prawem polskim.
§ 6. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 7. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
§  8.  Nadzór  nad  Fundacją  sprawuje  minister  właściwy  do  spraw  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego.

Rozdział II: Cele, środki, zasady działania

§ 9. Celem Fundacji jest:
1. Działalność kulturowa w zakresie historii motoryzacji.
2. Zrzeszanie właścicieli oraz pasjonatów pojazdów mechanicznych.
3. Dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.



4. Edukacja w zakresie klasycznej motoryzacji.

§ 10. Cele wymienione w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
1. Organizację cyklicznych spotkań klasycznej motoryzacji.
2. Kultywowanie pamięci o historii motoryzacji.
3. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów mechanicznych: youngtimerów i oldtimerów.
4. Organizacje imprez, konferencji, targów poświęconych zabytkowej motoryzacji.
5.  Organizowanie  i  prowadzenie  szkoleń  w  zakresie  poprawy  bezpieczeństwa  w  ruchu
drogowym, w zakresie naprawy oraz odrestaurowywania pojazdów .
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz udzielania pierwszej pomocy.
7.  Udzielanie  informacji  i  doradztwo  w  zakresie  rejestracji  pojazdów  zabytkowych  i
historycznych, a także faktyczna pomoc w tym zakresie.
8.  Współpraca  z  osobami  fizycznymi,  organizacjami,  instytucjami  państwowymi,
przedsiębiorcami oraz mediami w zakresie realizacji celów statutowych.
9.  Wydawanie  materiałów  edukacyjnych  oraz  książek,  broszur,  informatorów,  ulotek,
kalendarzy.
10. Prowadzenie portalu informacyjnego w internecie oraz mediach społecznościowych.
§  11.  Formy  działalności  wymienione  w  §  10  Fundacja  realizuje  w  formie  działalności
odpłatnej lub nieodpłatnej.
§ 11 a. Formy działalności wymienione w § 10, powyżej, są rachunkowo wyodrębnione od
siebie  nawzajem  oraz  od  działalności  gospodarczej  Fundacji  w  stopniu  umożliwiającym



określenie  przychodów,  kosztów  i  wyników  każdej  z  tych  działalności,  z  zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.
§ 11 b.  
1.  W przypadku  prowadzenia  przez  Fundację  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego,
przychód z tej działalności służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
2.  Cały  dochód  Fundacji  (nadwyżka  przychodów  nad  kosztami)  przeznaczany  jest  na
działalność pożytku publicznego.
§12. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział III: Organy Fundacji

Zarząd
§ 12. Organem Fundacji jest Zarząd.
§ 13.
1. Zarząd składa się z minimum 2 osób w tym prezesa i jednego członka zarządu lub kilku
członków zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2a.  Członkowie Zarządu nie  mogą być  skazani  prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,



b)  administrowanie  działalnością  Fundacji,  zarządzanie  majątkiem  Fundacji  i  udzielanie
pełnomocnictw,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
d) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z
działalności Fundacji,
e)  określanie  zakresu  prowadzonej  działalności  nieodpłatnej  lub  odpłatnej  pożytku
publicznego,
f) powoływanie, w razie potrzeby i odwoływanie dyrektora Fundacji; kompetencje dyrektora
określa Zarząd,
g) przeprowadzanie likwidacji Fundacji w razie podjęcia takiej uchwały,
h) wykonywanie innych funkcji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie określone w umowie pomiędzy fundacją, a
członkiem zarządu, zawieraną w imieniu fundacji przez członka rady fundacji.
6. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie ministra sprawującego
nadzór nad Fundacją lub co najmniej 1 członka Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od
otrzymania żądania.
7.  Zarząd  może  powoływać  Komisje  Problemowe.  Przewodniczący  Komisji,  jeśli  nie  są
członkami Zarządu, mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.
8.Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
§ 14. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo prezes, członek Zarządu
bądź pełnomocnik powołany w tym celu przez Zarząd.
§ 15. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.



§ 16. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania lub śmierci
członka Zarządu.
§ 17. Zarząd podejmuje decyzje  na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Posiedzenia, za zgodą wszystkich
członków  zarządu,  mogą  odbywać  się  online,  przy  pomocy  urządzeń  i  oprogramowania
służącego do zdalnej komunikacji.
§ 18. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie
może nastąpić poza formą listu poleconego także w formie elektronicznej na wskazany przez
członka zarządu adres e-mail bądź telefonicznie na wskazany numer telefonu najpóźniej na 3
dni przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenia zarządu, za zgodą wszystkich członków,
mogą odbywać się bez formalnego zwołania, gdy wszyscy członkowie zarządu są obecni na
posiedzeniu i nie wnoszą sprzeciwu co do takiej formy obrad.
§  19.  Zarząd  może  powoływać  pełnomocników do kierowania  wyodrębnioną  sferą  spraw
należących  do  zadań  Fundacji.  Zarząd  co  roku,  do  dnia  30  września,  zobowiązany  jest
przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Fundacji
§ 20.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w
wyniku  uchwały  podjętej  jednogłośnie  przez  pozostałych  członków Rady  Fundacji.
Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  ustaje  w  przypadku  pisemnej  rezygnacji  z
członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej  osoby  w Radzie  Fundacji  ulega  zawieszeniu,  odpowiednio  na  czas  pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.

9. W sytuacji, gdy w Radzie fundacji nie na żadnego członka, nowy skład Rady powołuje
Fundator.

§ 21.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji  zwołuje Przewodniczący Rady z własnej  inicjatywy albo na wniosek

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia
doręczenia wniosku.



3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22.
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie  decyzji  o  zatrudnieniu  członków  Zarządu  i  ustalanie  ich

wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub

o likwidacji Fundacji.

§ 23.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania  od  Zarządu  Fundacji  przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących
działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.



Rozdział IV: Majątek Fundacji

§ 24.  Środki  finansowe wskazane w oświadczeniu woli  o ustanowieniu Fundacji  wynoszą
2.500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych).

§  25.  Majątek  Fundacji  stanowią  składniki  majątkowe  wskazane  w  oświadczeniu  woli  o
ustanowieniu  Fundacji,  ruchomości  i  nieruchomości  nabyte  przez  Fundację  oraz  środki
finansowe.

§ 26. Fundacja czerpie środki majątkowe m.in. z:
1. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
2. dochodów z działalności gospodarczej,
3. darowizn, spadków i zapisów,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. z innych wpływów.

§ 27.  Rozporządzenie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadku, gdy:
1) uzasadnia to cel Fundacji,
2) następuje naturalne jego zużycie,
3) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.
§ 28.
1.  Fundacja  może  tworzyć  fundusze,  w  tym  o  charakterze  celowym  zgodnie  z  wolą
ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.



2.  Dochody  z  własności  mogą  być  używane  wyłącznie  na  realizację  podstawowych  celów
Fundacji.  Dochody  pochodzące  z  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  używane  na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3.  W  przypadku  powołania  fundacji  do  dziedziczenia  jej  zarząd  składa  oświadczenie  o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 29. Dochody ze zbiorek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z
celem dla jakiego je zorganizowano.
§  30.  W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  przyjmuje  ona  spadek  z
dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 31.
1.  Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  wyłącznie  dla  realizacji  celów
statutowych. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie prowadzeniu działalności
statutowej.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z ),
b) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i
targowiskach (PKD 47.82.Z),
c) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
d)  Sprzedaż  detaliczna  części  i  akcesoriów do  pojazdów samochodowych,  z  wyłączeniem
motocykli (PKD 45.32.Z),



e) Działalność agentów specjalizujących się  w sprzedaży pozostałych określonych towarów
(PKD 46.18.Z),
f)  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach  elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C),
g) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
h) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z),
i) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD
47.89.Z),
j)  Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy sprzedaży  wysyłkowej  lub  Internet  (PKD
47.91.Z),
k) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
l) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).

§  32.  Gospodarka  finansowa  prowadzona  jest  według  przepisów  finansowych  i
administracyjnych  dla  danego  typu  działalności  oraz  zasad  ustalonych  w  regulaminie,  w
którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej
na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

§ 33. Działalność gospodarcza Fundacji będzie każdorazowo rachunkowo wyodrębniona od
form  działalności  wymienionych  w  §  10  powyżej,  w  stopniu  umożliwiającym  określenie
przychodów,  kosztów i  wyników każdej  z  tych  działalności,  z  zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.



§ 34.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2.  Fundacja  nie może prowadzić  odpłatnej  działalności  pożytku publicznego i  działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 35. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

Rozdział V: Zmiany Statutu.

§ 36. Zmiany statutu fundacji dokonuje Zarząd za zgodą rady fundacji.

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji.

§ 37.
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, gdy Zarząd Fundacji tak postanowi.
2.  Momentem  decydującym  o  likwidacji  z  powodu  wyczerpania  środków  finansowych  i
majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu
majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.



3. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zarząd Fundacji zobowiązany
jest  stwierdzić  stan  likwidacji.  Likwidację  przeprowadza  Zarząd  lub  likwidator  powołany
przez Zarząd.
4.  Majątek  Fundacji  w przypadku likwidacji  ulega przeznaczeniu na  pokrycie  zobowiązań
Fundacji,  a  w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji.  W tych granicach
Zarząd  Fundacji  może  przewidywać  podział  tego  majątku,  jak  również  nieodpłatne
przekazanie poszczególnych składników jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym
cele podobne do celów Fundacji.
5.  O stwierdzeniu likwidacji  oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja  zawiadamia Ministra
nadzorującego.

§ 38. Uprawnienia Fundatora wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili
jego śmierci i nie przechodzą na spadkobierców.

                                                
podpis fundatora


