
 

 

"FUNDACIÓN GARRIGUES ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS" 

 

TYTUŁ PIERWSZY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art.  1.-  Nazwa i charakter fundacji 

Fundacja działa pod nazwą “Fundación Garrigues Abogados y Asesores Tributarios” i 
jest objęta Protektoratem Centralnej Administracji Państwowej. 

Fundacja jest organizacją non-profit, a jej majątek jest przeznaczony na realizację 
określonych w Statucie celów, uzasadnionych interesem ogółu. 

Art.  2.-  Osobowość i zdolność prawna 

Fundacja po powołaniu i wpisaniu do Rejestru Fundacji posiada własną osobowość 
prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym może 
dokonywać wszelkich czynności niezbędnych do realizacji celu, dla którego została 
powołana, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Art.  3.-  Tryb działania 

Fundacja podlega przepisom Ustawy 50/2002 z dnia 26 grudnia 2002 r. oraz innym 
obowiązującym przepisom prawa, woli Fundatora wyrażonej w niniejszym Statucie, a 
także zasadom i postanowieniom określonym przez Radę Fundacji w ramach 
interpretacji i wykonania tych przepisów. 

Art.  4.-  Przynależność państwowa i siedziba  

Fundacja jest podmiotem prawa hiszpańskiego.  Siedzibą Fundacji jest Madryt, 
Hermosilla, 3, (28001) Madrid. 

Rada Fundacji może podjąć decyzję o przeniesieniu siedziby Fundacji w dowolne inne 
miejsce, znajdujące się na terytorium Państwa Hiszpańskiego. Ponadto, dążąc do 
usprawnienia realizacji celów Fundacji, Rada Fundacji może tworzyć oddziały w innych 
miastach na terytorium Hiszpanii. 

Art.  5.-  Obszar działania 

Fundacja prowadzi swoją działalność na całym terytorium Hiszpanii. 
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TYTUŁ DRUGI 

CELE, BENEFICJENCI ORAZ PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ 
CELÓW FUNDACJI  

Art. 6.- Cele 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra społecznego, jak również wspieranie 
rozwoju i promowanie nauki, edukacji i kultury. W ramach realizacji tych celów 
Fundacja może prowadzić działalność zarówno samodzielnie, jak i poprzez inne 
organizacje, cieszące się uznaniem w obszarze działania społecznego, pomocy 
społecznej, edukacji i kultury. 

Fundacja prowadzi swoją działalność głównie w oparciu o programy działań 
formułowane przez Radę Fundacji, jak również w ramach współpracy z innymi 
organizacjami o podobnym charakterze lub poprzez uczestnictwo w działaniach innych 
fundacji lub organizacji charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych i naukowo-
badawczych.  

Art. 7.-  Określenie beneficjentów  

Wyboru beneficjentów dokonuje Rada Fundacji w oparciu o zasadę bezstronności i 
niedyskryminacji, spośród członków społeczności, na rzecz której Fundacja może 
prowadzić działalność zgodną z celem Fundacji. 

- Beneficjent będący osobą prawną powinien spełniać następujące wymogi: 

 Być podmiotem prawidłowo utworzonym.  
 Być organizacją niekierującą się osiągnięciem zysku i działającą w interesie ogółu. 
 Wykazać, że posiada strukturę, zdolność i doświadczenie niezbędne do realizacji 

celów założonych w danym projekcie. 

- Beneficjent będący osobą fizyczną powinien spełniać wymogi określone w odpowiednim 
ogłoszeniu o konkursie lub w odpowiednim programie działania zatwierdzonym przez 
Protektorat. 

Art. 8.-   Przeznaczenie dochodów i przychodów  

Dochody lub wszelkie inne przychody netto uzyskiwane przez Fundację po odliczeniu 
kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów są przeznaczane w wysokości co 
najmniej siedemdziesięciu procent na realizację celów Fundacji, a pozostała część jest 
przeznaczana na powiększenie funduszu założycielskiego Fundacji lub funduszy 
rezerwowych zgodnie z uchwałą Rady Fundacji. 

Fundacja może zrealizować zobowiązanie, o którym mowa w poprzednim akapicie, w 
terminie przypadającym pomiędzy początkiem roku obrotowego, w którym uzyskano 
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dochody i przychody a końcem czteroletniego okresu licząc od zakończenia tego roku 
obrotowego. 

 

TYTUŁ TRZECI 

ZARZĄDZANIE FUNDACJĄ 

Art.  9.-  Rada Fundacji 

Rada Fundacji jest organem zarządzającym Fundacją i reprezentującym Fundację. Rada 
Fundacji posiada i wykonuje uprawnienia określone w obowiązujących przepisach 
prawa i w niniejszym Statucie. 

Art. 10.-  Skład Rady Fundacji 

Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech i co najwyżej siedmiu osób fizycznych lub 
prawnych. 

Art. 11.- Powołanie, odwołanie i przyjęcie funkcji członka Rady Fundacji  

Członków Rady Fundacji powołuje Rada Wspólników Zarządzających J&A Garrigues 
S.L.  Zmiana połowy składu (po zaokrągleniu w górę) Rady Fundacji następuje co 3 lata, 
a zmiana drugiej połowy składu – w roku następnym. 

Odwołanie z funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek śmierci lub 
uznania za zmarłego (w przypadku osób fizycznych) bądź na skutek likwidacji (w 
przypadku osób prawnych), jak również w wyniku niemożności pełnienia funkcji, 
odrzucenia lub wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej tę funkcję, bądź też z jakiejkolwiek 
innej przyczyny na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

W ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia wakatu Rada Wspólników Zarządzających 
J&A Garrigues, S.L. wskazuje kandydata do objęcia opróżnionego stanowiska. O 
powołaniu nowego członka Rady Fundacji powiadamia się Protektorat zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Członkowie Rady Fundacji rozpoczynają pełnienie powierzonych im funkcji z dniem 
złożenia oświadczenia o przyjęciu funkcji, potwierdzonego aktem notarialnym, 
dokumentem sporządzonym w formie zwykłej z podpisem poświadczonym notarialnie 
lub przez zgłoszenie się w tym celu do Rejestru Fundacji. 

Oświadczenie o przyjęciu funkcji może również zostać złożone przed Radą Fundacji i 
potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Sekretarza Rady z 
podpisem poświadczonym przez notariusza. 

Art. 12.-  Obowiązki członków Rady Fundacji 
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Do obowiązków członków Rady Fundacji należy między innymi zapewnienie realizacji 
celów Fundacji, uczestniczenie w zwoływanych posiedzeniach Rady, pełnienie funkcji z 
należytą starannością, utrzymywanie w należytym stanie majątku Fundacji oraz 
działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego 
Statutu. 

Członkowie Rady Fundacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Fundacji za 
straty i szkody spowodowane ich działaniami niezgodnymi z przepisami prawa lub 
naruszającymi postanowienia niniejszego Statutu lub też będące wynikiem zaniedbania.  
Członkowie Rady Fundacji, którzy wyrazili sprzeciw wobec podjęcia uchwały lub nie 
uczestniczyli w podejmowaniu uchwały będącej przyczyną pociągnięcia do 
odpowiedzialności są zwolnieni z tej odpowiedzialności. 

Art. 13.-  Nieodpłatny charakter funkcji członka Rady Fundacji 

Funkcja członka Rady Fundacji jest funkcją honorową, będącą wyrazem zaufania, i jest 
pełniona nieodpłatnie. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Fundacji są 
uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w ramach pełnienia swoich 
funkcji. 

Art. 14.-  Organizacja Rady Fundacji 

Członkowie Rady Fundacji wybierają spomiędzy siebie Prezesa, Wiceprezesa i 
Sekretarza Rady. Pełnienie tych funkcji jest powiązane z pełnieniem funkcji członka 
Rady, wobec czego dymisja z tych funkcji następuje wraz z ustaniem mandatu członka 
Rady. 

Art. 15.-  Prezes Rady Fundacji 

Prezes Rady jest uprawniony do reprezentowania Fundacji.  Prezes zwołuje posiedzenia 
Rady Fundacji, pełni funkcję przewodniczącego na tych posiedzeniach, kieruje 
obradami oraz wykonaniem uchwał i w tym celu może dokonywać wszelkich 
niezbędnych czynności i podpisywać odpowiednie dokumenty. 

Art. 16.-  Wiceprezes Rady Fundacji 

Wiceprezes Rady Fundacji realizuje zadania Prezesa podczas jego nieobecności lub w 
razie wakatu na stanowisku Prezesa. 

Art. 17.-  Sekretarz Rady Fundacji 

Do kompetencji Sekretarza należy sprawowanie pieczy nad dokumentacją Fundacji, 
sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Fundacji, wydawanie niezbędnych 
zaświadczeń i sporządzanie informacji i raportów oraz wszelkie inne zadania, które 
zostały mu wyraźnie powierzone. 
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W przypadku choroby lub nieobecności Sekretarza lub w razie wakatu na tym 
stanowisku, funkcję sekretarza pełni najmłodszy członek Rady Fundacji, o ile nie 
sprawuje on w tym czasie funkcji Prezesa Rady. 

Art. 18.-  Uprawnienia Rady Fundacji 

Rada Fundacji jest organem zarządzającym Fundacją i reprezentującym ją w sprawach 
sądowych i pozasądowych, uprawnionym do dokonywania w imieniu Fundacji 
wszelkich czynności z zakresu zarządu i rozporządzania. 

Rada Fundacji może delegować wszystkie lub niektóre ze swoich uprawnień na jednego 
lub kilku członków Rady na czas nieoznaczony lub oznaczony, z wyjątkiem uprawnień 
ustawowo nieprzenoszalnych. 

Do skutecznego podjęcia uchwały o stałym delegowaniu uprawnień na jednego lub 
kilku członków Rady Fundacji oraz wyznaczeniu członków Rady do wykonywania tych 
uprawnień wymagana jest większość dwóch trzecich głosów członków Rady oraz 
udokumentowanie podjęcia tej uchwały aktem notarialnym i dokonanie odpowiedniego 
wpisu w Rejestrze Fundacji.  W przypadku stałego przeniesienia uprawnień na kilku 
członków Rady Fundacji należy w uchwale określić, czy mają oni działać łącznie czy 
samodzielnie bądź też w sposób kolegialny poprzez utworzenie Komisji 
Pełnomocników.  W takim przypadku obowiązuje taki sam tryb prowadzenia obrad i 
podejmowania uchwał, jak opisany poniżej w odniesieniu do Rady Fundacji. 

Delegowanie uprawnień dotyczących jednej lub kilku konkretnych czynności może 
nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Radę większością głosów członków Rady 
obecnych na posiedzeniu; w takim przypadku uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 
podjęcia, a udokumentowanie uchwały w razie potrzeby stanowi wyciąg z protokołu 
posiedzenia sporządzony przez Sekretarza i zatwierdzony przez Prezesa Rady Fundacji. 

Niezależnie od wyżej opisanego delegowania uprawnień, Rada Fundacji może udzielić 
dowolnym osobom pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego; w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa ogólnego wymagany jest odpowiedni wpis w Rejestrze 
Fundacji.  

Art. 19.-  Posiedzenia Rady Fundacji i tryb ich zwoływania  

Rada Fundacji zbiera się tak często, jak to konieczne dla prawidłowego działania 
Fundacji, przy czym nie rzadziej, niż dwa razy w ciągu roku.  Posiedzenie odbywa się 
zawsze po jednokrotnym zwołaniu. 

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony 
przez członków Rady stanowiących co najmniej jedną trzecią jej składu.  Zawiadomienie 
o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane każdemu z członków Rady Fundacji na co 
najmniej pięć dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia 
powinno zawierać informację o planowanym Porządku Obrad, a także wskazywać datę, 
godzinę i miejsce posiedzenia. 
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Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się bez uprzedniego zwoływania, jeśli obecni są 
na nim wszyscy członkowie Rady i podjęli oni jednogłośnie uchwałę o 
przeprowadzeniu posiedzenia. 

Art. 20.-  Ukonstytuowanie i przebieg posiedzenia Rady Fundacji  

Posiedzenie Rady Fundacji uznaje się za zwołane w sposób ważny i zdolne do 
podejmowania uchwał jeśli uczestniczą w nim członkowie Rady stanowiący większość 
jej składu. 

Posiedzeniem Rady Fundacji kieruje Prezes. Uchwały są podejmowane zwykłą 
większością głosów, o ile zgodnie z postanowieniami Statutu nie jest wymagane 
szczególne kworum. W przypadku równej ilości głosów, decydujące znaczenie ma głos 
Prezesa Rady. 

Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Rady Fundacji, a następnie protokół ten jest 
podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Po 
wprowadzeniu do księgi protokołów, protokół z posiedzenia jest podpisywany przez 
Sekretarza i zatwierdzany przez Prezesa Rady. 

Art. 21.-  Obowiązki Rady Fundacji 

Rada Fundacji jest zobowiązana działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zgodnie z wolą Fundatorów wyrażoną w niniejszym Statucie, uzyskując 
odpowiednie upoważnienie zawsze, gdy jest to wymagane na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

TYTUŁ CZWARTY 

SPRAWY GOSPODARCZE 

Art. 22.-  Majątek Fundacji 

Na majątek Fundacji mogą składać się wszelkiego rodzaju dobra, prawa i zobowiązania 
podlegające wycenie finansowej. 

Art. 23.-  Fundusz założycielski 

Fundusz założycielski składa się z wszelkich dóbr i praw stanowiących początkowy 
kapitał Fundacji oraz dóbr i praw wnoszonych do Fundacji w późniejszym okresie z 
przeznaczeniem na ten cel. 

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 6.000 (sześć tysięcy) euro. 

Art. 24.-  Przeznaczenie majątku Fundacji 
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Majątek Fundacji oraz wszelkie zyski generowane przez ten majątek pozostają w 
ścisłym i bezpośrednim związku z realizacją celów Fundacji  . 

Art. 25.-  Finansowanie 

Działalność prowadzona przez Fundację jest finansowana z następujących źródeł: 

a) zyski z majątku Fundacji;  

b) wkłady wnoszone przez Fundatora; 

c) ewentualne dotacje przyznawane Fundacji przez Państwo oraz inne podmioty i 
instytucje administracji publicznej i samorządu terytorialnego; 

d) darowizny i spadki od osób prywatnych, otrzymane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; oraz 

e) przychody z działalności zatwierdzonej przez Radę Fundacji. 

Art. 26.-  Zarządzanie majątkiem 

Rada Fundacji może dokonywać niezbędnych zmian w składzie majątku Fundacji, w 
zależności od koniunktury gospodarczej panującej w danym czasie oraz z zastrzeżeniem 
dokonania zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedniego powiadomienia lub 
złożenia do Protektoratu odpowiedniego wniosku o pozwolenie na takie działania. 

Art. 27.-  System finansowy 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, zaczynający się dnia 1 stycznia i 
kończący się dnia 31 grudnia każdego roku. 

Niezależnie od prowadzenia wymaganych ksiąg rachunkowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja może prowadzić również inne księgi 
rachunkowe, jeśli jest to korzystne dla prawidłowego przebiegu jej działalności oraz dla 
zapewnienia właściwej kontroli rachunkowości Fundacji. 

Art. 28.-  Sporządzanie planu działania i sprawozdań finansowych 

Każdego roku Prezes Rady Fundacji sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które 
podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji w terminie sześciu miesięcy od zamknięcia 
roku obrotowego. 

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informację dodatkową na temat działań Fundacji i zarzadzania finansami, jak również 
realizacji celów Fundacji. Informacja dodatkowa powinna zawierać również opis zmian 
w majątku Fundacji oraz zmian w organach zarządzających, kadrach kierowniczych i 
organach reprezentujących Fundację. 

Wyżej wymienione dokumenty składane są do Protektoratu w terminie dziesięciu dni 
od ich zatwierdzenia. 
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W ciągu ostatnich trzech miesięcy każdego roku obrotowego Rada Fundacji sporządza 
również i przesyła do Protektoratu plan działania opisujący cele i działania, jakie 
Fundacja zamierza zrealizować w następnym roku. 

TYTUŁ PIĄTY 

ZMIANA, POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA 

 

Art. 29-  Zmiana Statutu 

Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie Statutu, o ile jest to konieczne dla 
prawidłowej realizacji celów Fundacji oraz zawsze zgodnie z wymogami określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu wymaga 
większości co najmniej trzech czwartych głosów członków Rady Fundacji. 

O podjęciu uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Rada Fundacji powiadamia 
Protektorat przed sporządzeniem aktu notarialnego, a następnie dokonuje 
odpowiedniego wpisu w Rejestrze Fundacji. 

Art. 30.-  Połączenie 

Rada Fundacji może podjąć uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją.  Podjęcie 
uchwały o połączeniu wymaga większości co najmniej trzech czwartych głosów 
członków Rady Fundacji. 

Art. 31-  Likwidacja 

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony; niezależnie od powyższego, jeśli z 
jakichkolwiek powodów określonych w przepisach prawa nie byłaby możliwa realizacja 
celu Fundacji, Rada Fundacji może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji; likwidacja jest 
prowadzona pod nadzorem Protektoratu. 

Majątek i prawa pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz fundacji lub 
prywatnych organizacji non-profit realizujących cele uzasadnione interesem ogółu i 
których majątek, również w przypadku ich rozwiązania, jest przeznaczony na realizację 
tych celów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji, o ile fundator przyznał jej 
takie uprawnienie, a w przeciwnym przypadku uprawnienie do wykonania tego 
zadania przysługuje Protektoratowi. 

 

*     *     * 


