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REGULAMIN FUNDUSZU „PODWÓJNE 
WYZWANIE” 

 
Fundusz Double Challenge Fund jest funduszem typu venture philanthropy, który 
powstał przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Misją funduszu jest ratowanie i 
wspieranie ważnych inicjatyw społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości. 
W ramach działań Funduszu chcemy powiązać niezwykłe wyzwania postawione sobie 
przez zwykłych ludzi z wspieraniem inicjatyw, które uznamy za cenne i potrzebujące 
wsparcia. 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin, zwany jest dalej Regulaminem. 
2. Fundusz Podwójne Wyzwanie, zwany dalej Funduszem został utworzony decyzją 

zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, zwanej dalej Akademią. 
 
3. Zarząd Akademii postanowił utworzyć Fundusz, aby wesprzeć cele z obszarów: 

nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy 
społecznej, sportu, upowszechniania kultury fizycznej i wolontariatu. 

 
 
II. FUNDUSZ 
 
1. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. 
2. Majątek funduszu będzie pochodził z darowizn, zbiórek publicznych, zapisów 

oraz z dochodów finansowych z zarządzania majątkiem. 
3. Akademia zarządza Funduszem zgodnie z jego Regulaminem. 
 
 
III. CELE FUNDUSZU 
 
1. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, 

ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, sportu, upowszechniania 
kultury fizycznej i wolontariatu. 

 
2. Cele Funduszu należą do celów statutowych Akademii. 

 
3. W ramach Funduszu mogą być wspierane inicjatywy organizacji pozarządowych 

spoza granic Polski, na terenie krajów Unii Europejskiej.  
 
 
IV. SPRAWY FINANSOWE 
 
 
1. Akademia może otrzymywać darowizny na rzecz Funduszu od wszelkich 

podmiotów polskich i zagranicznych, w tym od osób fizycznych i prawnych.  
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2. Fundusz będzie wyodrębniony księgowo i finansowo spośród innych funduszy i 
środków finansowych prowadzonych przez Akademię. 

 
3. W ramach zarządzania Funduszem Akademia prowadzi jego obsługę biurową, 

księgową i podatkową. Koszty zarządzania Funduszem w danym roku 
kalendarzowym mogą być pokrywane przez Akademię z darowizn oraz 
dochodów uzyskanych z zarządzania środkami Funduszu. Maksymalny udział 
kosztów administracyjnych Funduszu w puli środków pochodzących ze zbiórek 
na rzecz wspieranych inicjatyw nie może przekroczyć 5%.  

 
4. Niezależnie od zbiórek celowych poświęconych na rzecz wspieranych inicjatyw 

Fundusz może pozyskiwać środki na rzecz rozwoju instytucjonalnego Funduszu 
oraz edukacji i promocji w zakresie venture philanthropy oraz przedsiębiorczości 
społecznej.  

 
 

V. ORGANY FUNDUSZU  
 
Organami Funduszu są: 
 

1. Zarząd Funduszu, 
 

2. Rada  Funduszu, zwana dalej Radą. 
 
 
VI. ZARZĄD FUNDUSZU 
 
1. Zarządem Funduszu jest aktualny Zarząd Akademii według zasad reprezentacji 

określonych w statucie Akademii. 
 
2. Do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego Zarząd Funduszu przygotowuje 

i uchwala w uzgodnieniu z Radą plan na najbliższy rok działalności Funduszu. W 
planie tym określone będą: 

 
a) plan działań, plan finansowy oraz sprawozdanie za poprzedni rok. 

 
 
VII. RADA FUNDUSZU 
 
1. Rada składa się z członków powoływanych przez Zarząd Funduszu na trzyletnią 

kadencję. W skład Rady wchodzi przedstawiciel Akademii oraz osoby przez nią 
zaproszone. 

 
2. Członkostwo w Radzie ustaje w razie złożenia Zarządowi Funduszu pisemnej 

rezygnacji przez członka Rady lub jego śmierci. 
 
3. Zarząd Funduszu może za zgodą Rady odwołać członka Rady w razie: 
 

a) trwałej lub trwającej ponad 6 miesięcy niezdolności do wykonywania funkcji, 
b) istotnego naruszenia Regulaminu przez członka Rady. 
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4. Zadaniem Rady jest ocena wniosków oraz wybór organizacji do wsparcia poprzez 
Fundusz, a także określenie możliwego zakresu wsparcia wnioskodawcy. Rada 
udziela wsparcia eksperckiego.  
 

5. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego przeważa. Z posiedzeń 
Rady sporządza się protokół. 
 

6. Uchwały Rady o przyznaniu wsparcia są ostateczne. 
 

7. Rada zatwierdza strategię działań Funduszu i współpracuje z Zarządem przy jej 
opracowywaniu i wdrażaniu. 
 

8. Rada powołuje Przewodniczącego na trzyletnią kadencję. 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane uchwałą Zarządu Akademii za 

formalną zgodą Rady. 
2. Rozwiązanie Funduszu może nastąpić decyzją Zarządu Akademii za formalną 

zgodą Rady. 
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 marca 2018 roku. 


