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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja PROJEKT PL zwana w dalszej części statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 

6 kwietnia 1984 o fundacjach (tj. Dz. U z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz 

postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Adama Zycha, zwanego w dalszej części Fundatorem, w akcie 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusza Kaźmierczaka. 

 

§ 2 

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja PROJEKT PL. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

5. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Dla potrzeb działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Fundacja może używać nazw w 

językach obcych. 

7. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

Decyzje o powołaniu tych ciał podejmuje Rada Fundacji. 

8. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rozwoju oraz Starosta – Prezydent Miasta Krakowa. 

 

§ 3 

1. Fundacja może używać logo Fundacji, oznak graficznych i pieczęci, według ustalonego przez Radę 

Fundacji wzoru i na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

2. Logo Fundacji oraz oznaczenia graficzne i pieczęcie są zastrzeżone. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów zbliżonych do 

celów Fundacji. Proces ten nadzoruje Rada Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady Fundacji oraz formy i zakres jej działalności 

 

§ 4 

Cele Fundacji są następujące: 



1. propagowanie wśród przedsiębiorców i liderów opinii społecznej polskiej wersji gospodarki 

rynkowej - polskiej drogi rozwoju ekonomicznego; 

2. zbudowanie dla przedsiębiorców oraz liderów środowiska wymiany doświadczeń i opinii; 

3. podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, informacyjnych i badawczych na temat 

przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania, rozwoju rodziny i ich chrześcijańskich aspektów, 

również ukierunkowane na młodych liderów opinii, studentów między innymi kierunków 

ekonomicznych, menedżerskich, prawniczych; 

4. promowanie Polski jako kraju kierującego się szczególnymi wartościami wywodzącymi się z 

chrześcijaństwa, który sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, rodziny i społeczeństwa; 

5. opracowywanie i propagowanie korzystnych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dla rozwoju 

przedsiębiorstw rodzinnych i rodzin w Polsce; 

6. promowanie wrażliwości społecznej wobec osób wykluczonych i wsparcie młodych talentów; 

7. inspirowanie ruchów społecznych i konsumenckich na rzecz solidarności biznesu ze społecznością 

lokalną oraz krajową; 

8. inspirowanie znaczenia etyki pracy w moralności publicznej oraz utrzymanie standardów 

etycznych rynku. 

 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. prowadzenie Klubu przedsiębiorców i liderów opinii; 

2. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji; 

3. organizowanie i finansowanie działalności publicystycznej, informacyjnej, wydawniczej, filmowej, 

multimedialnej, edukacyjnej i badawczej; 

4. organizowanie: 

a. szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów; 

b. kampanii społecznych i konkursów; 

c. wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych i sportowych; 

d. obozów, wyjazdów, spotkań krajowych i zagranicznych; 

e. działań służących wyrównywaniu szans ekonomicznych. 

5. prowadzenie i finansowanie badań, analiz, raportów i opinii w sprawach społecznych i 

ekonomicznych; 

6. aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, administracją 

rządową i samorządową, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, 

szkołami wyższymi, organizacjami studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i 

prawnymi w kraju i za granicą; 

7. fundowanie stypendiów; 

8. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej; 

9. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy. 

10. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji; 

11. członkostwo w innych organizacjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

 

§ 6 

1. Działalność Fundacji może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny, przy czym cały dochód 

Fundacji uzyskany w wyniku działalności odpłatnej, przeznaczony jest na jej działalność statutową. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja w szczególności może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami. 



3. Do osiągnięcia swoich celów, Fundacja może pozyskiwać środki z wszelkich źródeł prawnie 

dopuszczalnych, w szczególności w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych, ze środków 

publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 

2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

 

Rozdział III 

Majątek i przychody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) utworzony ze środków przekazanych przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w 

toku działania, w szczególności środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a. funduszu założycielskiego; 

b. darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów; 

c. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomego, praw majątkowych, materialnych i 

niematerialnych; 

d. odsetek i innych zysków kapitałowych; 

e. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

f. działalności gospodarczej; 

g. innych wpływów i przychodów. 

2. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 9 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 10 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”; 

2. przekazywania majątku na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie władz Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 



§ 11 

1. Wszelka dokumentacja księgowa, rachunkowa i majątkowa powinna być przechowywana w 

sposób usystematyzowany i przejrzysty. 

2. Zarząd może powierzyć prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowej upoważnionemu 

pracownikowi księgowości Fundacji lub osobie trzeciej, która prowadzi wyspecjalizowaną 

działalność w zakresie obsługi księgowo – rachunkowej podmiotów gospodarczych. 

 

Rozdział IV 

Władzie Fundacji 

 

§ 12 

Władzami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji; 

2. Zarząd Fundacji. 

 

§ 13 

Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji, z mocy statutu, wchodzi Fundator. 

3. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator. Kolejne 

osoby do Rady Fundacji powoływane są przez wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Fundacji, 

których mandat nie wygasł, większością głosów. Jeśli w terminie 60 dni od wygaśnięcia mandatu 

członka Rady Fundacji, pozostałe osoby, wchodzące w skład Rady Fundacji, nie wybiorą kolejnej 

osoby, to Fundator może powołać osobę na miejsce członka Rady Fundacji, którego mandat 

wygasł. 

4. Fundator nie może zostać pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji, chyba że złoży rezygnację. 

Składając rezygnację, Fundator może powołać dowolną osobę na swoje miejsce w Radzie 

Fundacji. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w 

wyniku uchwały, podjętej w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich głosów pozostałych 

członków Rady Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci, w 

wyniku podjęcia uchwały w trybie określonym w ust. 5 oraz w przypadku utraty zdolności do 

czynności prawnych. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, przy 

czym zakaz ten nie dotyczy Fundatora. 

8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje 

go Wiceprzewodniczący. 

9. Członek Rady Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony. 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Prezesa Zarządu Fundacji lub Fundatora. 



3. Rada Fundacji, w sprawach innych niż zastrzeżone w Statucie, podejmuje decyzje w formie uchwał 

– zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 15 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz wybór Prezesa i Wiceprezesów; 

2. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu Członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia; 

3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów rzeczowo-finansowych; 

4. uchwalanie regulaminów Fundacji; 

5. ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych 

Fundacji i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium za dany rok obrachunkowy; 

6. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

8. nadzór nad działalnością Fundacji; 

9. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji, zgodnie z § 21 statutu. 

 

§ 16 

Rada Fundacji, w celu wykonania swych zadań, jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących 

działalności Fundacji; 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. W tym celu może też wynająć 

profesjonalnego audytora. 

 

§ 17 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując wszelkie 

niezbędne działania, w szczególności: 

a. kieruje bieżącą działalnością Fundacji; 

b. reprezentuje Fundację na zewnątrz; 

c. realizuje cele statutowe; 

d. sprawuje pieczę nad majątkiem Fundacji i nim zarządza; 

e. prowadzi wszelką dokumentację Fundacji; 

f. sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Fundacji 

zgodnie z ustawą o fundacjach oraz innymi przepisami prawa; 

g. decyduje o sposobach i warunkach zatrudniania pracowników. 

2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator oraz wyznacza Prezesa i Wiceprezesów. 

3. Zarząd składa się z 1-3 osób. Ze składu zarządu Rada Fundacji wybiera Prezesa i maksymalnie 

dwóch Wiceprezesów. 

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 

5. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję za wynagrodzeniem. 

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, odwołania, rezygnacji, śmierci lub 

niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn. 

 

 

 



§ 18 

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub działający w jego imieniu Wiceprezes, który 

przewodniczy obradom oraz koordynuje prace Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu. 

4. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. 

5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. Fundację reprezentuje oraz składa oświadczenia woli w jej imieniu: 

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu; 

b. w przypadku zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, a w 

sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5 000,00 

(słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenia woli, w imieniu Fundacji, może składać 

jednoosobowo Prezes Zarządu. 

 

§ 19 

Działalność gospodarcza Fundacji 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami – działalność gospodarczą. 

2. Decyzję o podjęciu działalności podejmuje Rada Fundacji. 

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową.  

4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych, 

które prowadzą działalność gospodarczą. 

5. Przedmiotem działalności gospodarczej może być: 

a. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z); 

b. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5); 

c. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

94.99.Z); 

d. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z); 

e. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 74.90.Z); 

f. doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 

g. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 

h. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73); 

i. działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (PKD 82.30.Z); 

j. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w 

zakresie oprogramowania (PKD 58.1); 

k. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9); 

l. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (PKD 77.40.Z). 

6. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów 

działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, 

jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po 

uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. 



7. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego 

przez Zarząd. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

Zmiana statutu 

1. Zmian w statucie, bezwzględną większością głosów dokonuje Rada Fundacji, z własnej inicjatywy 

albo na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji. 

2. Fundator musi zostać zawiadomiony o każdej zmianie statutu. 

3. Zmiana statutu Fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Wniosek o wpisanie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja może złożyć, jeśli w 

terminie 60 dni od dnia zawiadomienia o zmianie statutu, Fundator nie zgłosi sprzeciwu do 

dokonanej zmiany albo zrzeknie się prawa do złożenia sprzeciwu. 

 

§ 21 

Likwidacja Fundacji 

1. Fundacja ulega likwidacji w następujących przypadkach: 

a. podjęcia jednomyślnej uchwały, przez Radę Fundacji, w przypadku zrealizowania celów 

Fundacji; 

b. podjęcia jednomyślnej uchwały, przez Radę Fundacji, w przypadku wyczerpania środków 

finansowych i majątku umożliwiających realizację zadań statutowych Fundacji; 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a w przypadku braku decyzji Rady 

Fundacji, likwidację przeprowadza Zarząd. 

3. Celem likwidacji Fundacji jest spieniężenie lub przekazanie jej majątku oraz zakończenia jej 

bieżących spraw. Nowe działania mogą być podejmowane jedynie wtedy, gdy prowadzą do 

zakończenia bieżących spraw lub są niezbędne aby uchronić majątek Fundacji przed stratami. 

4. Środki majątkowe przekazywane w trakcie lub pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji 

zostaną przeznaczone na rzecz organizacji mającej zbliżone cele. 

5. Przekazanie składników majątku lub określenie warunków jego sprzedaży wymaga jednomyślnej 

uchwały Rady Fundacji. 
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