
 

Statut Fundacji Zaprojektowane do Działania 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Zaprojektowane do Działania, zwana dalej Fundacją, działa na 

podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Helenę Zych oraz Dorotę Katarzynę 

Marynowicz, zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Macieja Makowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie,  

ul. Sienna 86, w dniu 9/06/2020r. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Fundacja otrzymała nazwę Fundacja Zaprojektowane do Działania. 

3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister Ministerstwa Rozwoju. 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest działalność w  zakresie: 

1. rozwoju gospodarki i nauki, w tym na przykład promocja przedsiębiorczości 

2. ochrony zdrowia,  

3. oświaty, edukacji i wychowania,  

4. kultury i sztuki,  

5. opieki i pomocy społecznej,  

6. ochrony środowiska, w tym ekologii 

7. prawa,  

8. rynku pracy,  



 

9. podtrzymywania i upowszechniania świadomości obywatelskiej, europejskiej, 

kulturowej oraz świadomości lokalnych, 

10. działalność na rzecz mniejszości (w tym narodowej, etnicznej, seksualnej etc) 

11. przeciwdziałanie wykluczeniu na przykład ze względu na płeć, orientację 

seksualną, stan zdrowia, wiek, narodowość 

12. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 

13. innowacji i nowych technologii 

14. upowszechniania i ochrony praw konsumentów 

15. organizacji wolontariatu,  

16. działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora 

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. Organizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych w zakresie 

ww celów, 

b. organizowanie i udział w imprezach promujących aktywności związane z celami 

działań fundacji, 

c. Organizowanie i finansowanie badań, analiz prac badawczo-rozwojowych 

d. Doradztwa, w tym na przykład doradztwa edukacyjnego, zawodowego, prawnego, 

związanego z nowymi technologiami, rozwojem przedsiębiorczości i postaw 

obywatelskich, 

e. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

f. Fundowanie stypendiów lub nagród osobom fizycznym lub prawnym biorącym 

udział w projektach Fundacji lub z nią współpracujących. 

g. Współpracę z ośrodkami administracji państwowej, samorządowej, 

przedstawicielami biznesu i organizacjami trzeciego sektora.  

h. Prowadzenie działalności pomocniczej i usługowej zgodnej z celami oraz 

tworzenie narzędzi informatycznych i innych związanych z nowymi technologiami 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji, dofinansowań od osób prawnych, 

c. zbiórek publicznych, 

d. majątku fundacji, 

e. odsetek i lokat bankowych, 

f. funduszy Unii Europejskiej, funduszy przekazanych przez jednostki administracji 



 

rządowej i samorządowej; 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 

2. Zarząd Fundacji składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób 

powołanych przez Fundatorki na czas nieoznaczony, bądź do momentu 

rezygnacji ze stanowiska.  

3. Fundatorki powołują Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Fundacji za zgodą 

Fundatorek może powołać dodatkowych Członków Zarządu z uwzględnieniem 

zapisów par. 9 pkt. 2 .  

4. Fundatorki mogą odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków, jeżeli  nie 

wywiązują się z realizacji celów statutowych lub działają na szkodę Fundacji lub 

są niezdolni do pełnienia funkcji z powodu choroby lub ułomności. 

5. W przypadku śmierci jednego z członków Zarządu i niewskazania przez niego 

następcy, pozostali członkowie Zarządu mogą powołać nowego członka Zarządu.  

6. Fundatorki mogą powołać inne organy Fundacji niż Zarząd.  

7. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji pobierać 

wynagrodzenie.  

§ 10 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a. realizacja celów statutowych, 

b.  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

c.  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji,  

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

h. dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o 

połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji i związanym z tym 

przekazaniem środków finansowych i majątku Fundacji. 

3. Zarząd, w obecności wszystkich swoich członków, podejmuje decyzje na 

posiedzeniach, w formie uchwał jednomyślnych przy dwuosobowym składzie 

Zarządu lub zapadających zwykłą większością głosów w przypadku 3 lub więcej 

osobowym składzie Zarządu, przy czym w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 



 

4. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.  

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

 

V. Sposób Reprezentacji 

§ 11 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Fundacji lub 

Wiceprezes Fundacji.  

 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek. Zmiany 

statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

§ 13 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

ulec istotnej zmianie cel Fundacji.  

2. W sprawach połączenia się z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, który 

podejmuje decyzje o połączeniu w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej dla 

swej skuteczności zatwierdzenia przez Fundatorki. 

 

§ 14 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra Ministerstwa Rozwoju 

3. Na wypadek likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie. 

4. Pozostałe po Fundacji mienie przekazane zostanie na inną Fundację lub 

organizację o zbliżonych celach działania. 


