
STATUT POLSKIEJ FUNDACJI TECHNIK BEZWYKOPOWYCH 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
Fundacja nosi nazwę Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych i jest zwana dalej Fundacją. 
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 1 października 1998r sporządzonym przez 
Notariusza Piotra Szostakiewicza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Kielcach za numerem Rep. 
A 4371/98 i działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. 
nr 46 poz. 203) i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach 
niniejszego Statutu. 
Do Fundacji mogą przystępować następne osoby prawne lub fizyczne na mocy uchwały Rady 
Fundacji. 
 

§2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3 
Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce. 
 

§4 
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§5 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne 
placówki realizujące jej cele statutowe, a także przystępować do spółek i fundacji. 
 

§6 
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polska Fundacja Technik Bezwykopowych z 
siedzibą w Kielcach. 
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA 
 

§7 
Fundacja została powołana w celach: 

1. Rozwoju oraz wspierania badań na temat technik bezwykopowych. 
2. Rozpowszechniania informacji o bezwykopowych technikach układania i odnawiania instalacji 

dla wody, ścieków, gazu, elektryczności, telekomunikacji i centralnego ogrzewania. 
3. Informowania społeczeństwa o korzyściach bezwykopowych technik renowacji, a także 

ułatwienia propagowania tej wiedzy w społeczeństwie. 
 

§8 
Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1. Nieodpłatne propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie technik 
bezwykopowych. 

2. Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów , konferencji, sympozjów, samodzielnie lub 
wspólnie z innymi organizacjami na temat technik bezwykopowych. 

3. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów materiałów przydatnych dla technik bezwykopowych. 
4. Organizowanie i finansowanie współpracy i wymiany zagranicznej w dziedzinie technik 

bezwykopowych. 
 

MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI 
 

§9 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3900,-zł (słownie: trzy 

tysiące dziewięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji. Z 
funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,-zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych). 



2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) środków pieniężnych, rzeczowych i prawnych nabytych w toku działalności 
Fundacji, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw 
majątkowych 

b) odsetek z rachunków bankowych i z lokat kapitałowych oraz zbycia udziałów, 
dywidend 

c) dotacji, darowizn, zapisów, spadków, subwencji przekazywanych przez 
fundatorów oraz osoby prawne i osoby fizyczne zarówno krajowe jak i 
zagraniczne 

d) dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej Fundacji 
 

ORGANY l SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJ 
 

§10 
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
 

§11 
W skład Rady Fundacji wchodzą założyciele Fundacji w liczbie 12 fundatorów, a dalszych członków 
Rady Fundacji w liczbie nie większej niż 9 powołuje uchwałą Rada Fundacji. 
 

§12 
Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród członków Przewodniczącego i Sekretarza 
Rady Fundacji na okres pięcioletniej kadencji. 

 
§13 

Rada Fundacji posiada i wykonuje w imieniu fundatorów uprawnienia inicjatywne, opiniodawcze i 
nadzorcze oraz inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie. 

 
§14 

Do Rady Fundacji należy: 
- nadzór nad realizacją głównych kierunków działania 
- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 
- opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania 
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji 
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji 
- uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji 
- ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji 
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu 

absolutorium 
- zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń biura Fundacji 
- zbycie lub obciążenie nieruchomości wymaga uchwały Rady Fundacji 
- inne czynności przewidziane w niniejszym Statucie 

 
§15 

Rada Fundacji odbywa swe posiedzenia przynajmniej 2 razy do roku. Posiedzenie w sprawie 
rozpatrzenia rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji oraz udzielenia członkom Zarządu Fundacji 
absolutorium powinno odbyć się w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego. 
 

§16 
Rada Fundacji może postanowić, że: 

- uprzedniej uchwały Rady Fundacji będzie również wymagać zbycie lub obciążenie innych 
składników majątku trwałego Fundacji oraz zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia 
wartości przenoszącej oznaczoną kwotę 

- uprzedniej uchwały Rady Fundacji będzie wymagać utworzenie funduszy celowych 
przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej i 
określonych przedsięwzięć 

- wydatki na określone cele i rodzaje działalności statutowej i gospodarczej ponad oznaczone 
kwoty wymagać będą jej zgody 



- fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-
księgowym 

 
§17 

Na wniosek Zarządu Fundacji albo na żądanie 1/2 członków Rady Fundacji należy zwołać - nie 
później niż w ciągu 2 tygodni - nadzwyczajne zebranie Rady Fundacji. Wniosek lub żądanie, o którym 
mowa wyżej, powinny być zgłoszone na piśmie i określać przedmiot zebrania. 
Członkowie Rady Fundacji powinni być zawiadomieni o zebraniu i przewidywanym porządku obrad co 
najmniej na 7 dni, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem zebrania. 

 
§18 

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. 
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, z tym że dla ich prawomocności wymagana 
jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. 

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na życzenie przynajmniej 1/4 
obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji. 

4. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez przewodniczącego 
posiedzenia i protokolanta. 

 
§19. 

Członkom Rady Fundacji nie może być przyznane wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie 
Fundacji. 
Postanowienie to nie wyłącza możliwości uchwalenia przez Radę Fundacji zwrotu kosztów 
związanych z pełnieniem funkcji. 
 

ZARZĄD FUNDACJI 
 

§20 
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§21 
Zarząd Fundacji: 

- reprezentuje ją na zewnątrz 
- opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania 
- sporządza sprawozdania z działalności Fundacji 
- sprawuje zarząd jej majątkiem 
- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy 
- ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji 
- kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 

wyniki działalności finansowo-gospodarczej 
- podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji 
- występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji 
- powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów 

 
§22 

Na żądanie Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania, 
określające przewidywane w tym czasie rodzaje i formy działalności statutowej. 
 

§23 
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch 

Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu Fundacji zwanych Wiceprezesami określa Rada 
Fundacji. 

2. Członków Zarządu Fundacji oraz Prezesa powołuje w tajnym głosowaniu Rada Fundacji na 
okres pięciu lat. 

 
 

§24 
W czasie trwania kadencji członkostwo ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu 
Fundacji. 



§25 
Przed upływem kadencji członek Zarządu Fundacji, nie wyłączając Prezesa, może być odwołany 
przez Radę Fundacji w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków 
Rady Fundacji. 
Kwalifikowana większość głosów nie jest wymagana, jeżeli wniosek o odwołanie zostanie zgłoszony w 
następstwie nieudzielenia absolutorium. 
 

§26 
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes. 
 

§27 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie w tym 
Prezes lub Wiceprezes. 
 

§28 
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
 

§29 
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać 
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku 
prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności. 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 

§30 
Przedmiotem gospodarczej działalności Fundacji jest: 

1. Organizowanie wystaw, targów i prezentacji technik bezwykopowych. 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej dotyczących technik bezwykopowych. 
3. Wykonywanie analiz, ekspertyz i opracowań specjalistycznych dotyczących technik 

bezwykopowych. 
 

§31 
Organizacja działalności gospodarczej: 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych zakładów. 

2. Postanowienie ust.1 nie uchybia możliwości prowadzenia działalności w formie spółek i innych 
podmiotów gospodarczych. 

3. Dla realizacji przedmiotu działalności gospodarczej i celów Fundacja może tworzyć lub 
przystępować do spółek oraz innych organizacji gospodarczych. 

4. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie 
środków własnych. 

5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji. 
6. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje 

Zarząd Fundacji. 
7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i 

sprawuje nadzór nad ich działalnością. 
8. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród 

swoich członków lub innej osobie. 
9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu 

Zarząd Fundacji udziela kierownikowi zakładu, który może być członkiem Zarządu Fundacji 
lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z bieżącym 
kierowaniem działalnością zakładu, określając granice umocowania. Do zbycia majątku 
trwałego lub jego obciążenia zwłaszcza zaś do zbycia dociążenia nieruchomości potrzebne 
jest odrębne szczegółowe pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

10. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika 
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

11. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników w zakładzie należy do Zarządu 
Fundacji. 

12. Fundacja prowadzi działalność finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§32 
Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu, zmiany celów Fundacji, likwidacji Fundacji połączenia się z 
inną fundacją podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków. 
 

§33 
Uchwałę o zmianie przedmiotu działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji zgodnie z § 18. 
 

§34 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec 

wyczerpania się środków finansowych i majątku. 
2. Rada Fundacji ustanawia likwidatora większością 2/3 obecnych członków. 

 
§35 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. 
 

§36 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przejdzie na rzecz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z 
siedzibą w Bydgoszczy i winien być przeznaczony na cele związane z ochroną środowiska. 
 

§ 37 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy. 


