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STATUT FUNDACJI WZORNICTWO I ŁAD 
Tekst jednolity. Warszawa dnia 28.04.2017r. 
 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Wzornictwo i Ład” i zwana jest dalej „Fundacją”. 
 
§ 2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego. 
 
§ 3 
Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 4 
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2017r. sporządzonym 
przez notariusza Agatę Banasik w Kancelarii Notarialnej przy pl. Zbawiciela 5 lok.8 w 
Warszawie, Rep. A 369/2017 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 
 
§ 5 
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, o której mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
 
§ 6 
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

2. O przyznaniu odznaki, tytułu honorowego, nagrody lub wyróżnienia decyduje 
Zarząd Fundacji. 

 
 
Cele i zasady działalności statutowej 
 
§ 7 
 
Celem Fundacji jest: 
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- podnoszenie poziomu edukacji i wrażliwości społeczeństwa w tym szczególnie dzieci i 
młodzieży w zakresie sztuki, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i 
wzornictwa; 
- poprawianie estetyki przestrzeni publicznej i prywatnej; 
- upowszechnianie i ułatwianie korzystania z usług architekta, architekta wnętrz, 
architekta krajobrazu, projektanta sztuki użytkowej przy aranżowaniu przestrzeni 
publicznej i prywatnej; 
- wspieranie dyskusji nad kształtem przestrzeni publicznej i prywatnej; 
- promowanie obiektów architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i 
produktów (towarów) cechujących się wysokiej jakości wzornictwem, a także wspieranie 
i promowanie ich autorów; 
- wspieranie twórczości artystycznej, kulturalnej i naukowej  
- wspieranie ochrony zabytków, historycznej zabudowy i sztuki użytkowej; 
- wspieranie integracji i podtrzymywania więzi społecznych, szczególnie sąsiedzkich i 
międzypokoleniowych, wspieranie idei pomocy sąsiedzkiej, wymiany dóbr i dzielenia się 
umiejętnościami; 
- wspieranie lokalnych inicjatyw służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i 
kulturalnych mieszkańców;  
- promowanie czytelnictwa, tradycyjnej twórczości rękodzielniczej, sztuki kulinarnej;  
- promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców; 
- promowanie idei recyklingu i ogrodnictwa miejskiego 
- wspieranie działań na rzecz seniorów w zakresie ich edukacji i poprawy jakości życia. 
 
§ 8 
 

1. Fundacja realizuje powyższe cele przez: 
 
- organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, wykładów, dyskusji, targów, wystaw, 
przeglądów, wycieczek, koncertów, festiwali i innych działań promujących wysokiej 
jakości architekturę, architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu, wzornictwo, a także 
sztukę i kulturę w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
oraz udział w takich wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, 
- organizowanie wyjazdów studyjnych, staży, praktyk dla osób, które wpływają na jakość 
przestrzeni publicznej i prywatnej w tym urzędników, architektów, projektantów; 
- działalność wydawniczą i publicystyczną, prowadzenie portalu o sztuce, architekturze 
i wzornictwie,  
-  pozyskiwanie do współpracy architektów i projektantów zainteresowanych aktywnym 
udziałem w poprawianiu jakości przestrzeni publicznej i prywatnej oraz umożliwianie 
im realizacji tych zadań w przestrzeni publicznej i prywatnej;  
- organizowanie spotkań i wydarzeń integrujących lokalne społeczności i zachęcających 
je do aktywności społecznej, artystycznej i kulturalnej, zakładania ogrodów miejskich, 
wymiany idei i umiejętności, wzajemnej pomocy;  
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- współdziałanie z instytucjami związanymi ze sferą kultury, sztuki, architektury i 
wzornictwa, ochrony zabytków w kraju i za granicą, a także z organami administracji 
rządowej oraz samorządu terytorialnego, w tym działania lobbingowe; 
 
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 
instytucji zbieżną z jej celami. 
 
 
§ 9 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 
2. Fundacja może zatrudniać pracowników, powierzać wykonywanie określonych 

czynności lub zadań w ramach innego stosunku prawnego niż umowa o pracę oraz 
korzystać z pomocy wolontariuszy. 

 
Majątek fundacji  
 
 § 10 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset 
złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są wyłącznie na realizację 

celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 
 § 11 
 
Działalność Fundacji finansowana jest z następujących źródeł: 

- funduszu założycielskiego, 
- dotacji, subwencji i grantów, 
- darowizn, spadków i zapisów, 
- dochodów z działalności statutowej, 
- dochodów z majątku Fundacji, 
- dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych, 
- dochodów z rachunków i lokat bankowych, 

 
Władze Fundacji 
 
 § 12 
 

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora. Fundator 

wskazuje, który z członków Zarządu pełnił będzie funkcję prezesa Zarządu i 
wiceprezesa Zarządu. 

3. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych na 
pięcioletnią kadencję. 
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4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka 

Zarządu.  
6. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.  
7. W skład Zarządu może wchodzić Fundator lub inne osoby. 

 
§ 13 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
- uchwalanie regulaminów, 
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji, 
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów, 
- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie 
równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

4. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy jego członek, w miarę 
potrzeby. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Fundacji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub 
wykonywać swe funkcje w oparciu o inne umowy określające prawa i obowiązki 
członków Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swojej funkcji mogą otrzymywać 
wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Fundator.  

8. Oświadczenia w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składa każdy 
członek Zarządu samodzielnie. Oświadczenia w imieniu Fundacji w sprawach 
majątkowych związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub 
rozporządzaniem majątkiem fundacji do kwoty 2000 (dwa tysiące) złotych składa 
każdy członek Zarządu samodzielnie. Oświadczenia w imieniu Fundacji w 
sprawach majątkowych związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych lub 
rozporządzaniem majątkiem fundacji powyżej kwoty 2.000 (dwa tysiące) złotych 
składa dwóch członków zarządu łącznie. 

 
Zmiana Statutu 
 
§ 14 
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Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały powziętej 
bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich jego członków; dla swej 
skuteczności uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.  
 
Połączenie z inną fundacją 
 
§ 15 

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

2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego 
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności 
wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

 
Likwidacja Fundacji 
 
§ 16 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 
majątku. 

2. Likwidatorem są członkowie Zarządu. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, 

która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez 
Fundatora. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w 
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§ 17 
 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
 
§ 18 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy. 
  
 


