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Warszawa, 13 października 2014 r. 

 

Statut Fundacji Dobry Rozwój 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  

Fundacja Dobry Rozwój, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 

przez Ewę Solarz 13 października 2014 roku aktem notarialnym sporządzonym przez 

Ewę Brzezińską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Przy Agorze nr 28 m. 

41. 

 

§ 2.  

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego 

Statutu. 

2. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony. 

3. Siedzibą Fundacji są Siedlce. 

 

§ 3.  

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister gospodarki. 

 

§ 4.  

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność poza jej granicami. 

2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć 

w innych organizacjach w kraju i za granicą. 

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

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji. 

4. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy: FDR. 

5. Do celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

i skrótu na języki obce. 
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Rozdział II. Majątek i przychody fundacji 
 

§ 5.  

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500 zł (pięćset złotych) 

przekazanych przez Ewę Solarz oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i grantów,  

b. zbiórek publicznych, 

c. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

d. crowdfundingu, 

e. odsetek od lokat kapitałowych oraz przychodów z papierów wartościowych 

i innych instrumentów finansowych, a także przychodów z tytułu udziałów 

w zyskach osób prawnych, 

f. przychodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości, 

g. odpłatnej realizacji celów statutowych. 

3. Przychody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację 

celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

 

§ 6.  

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają 

być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie 

przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez 

niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich 

wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

Rozdział III. Cele, formy i zasady działania fundacji 
 

§ 7.  

1. Celem głównym Fundacji jest przyczynianie się do długoterminowego 

zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

2. Cele szczegółowe Fundacji obejmują: 

a. propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności w biznesie 

i administracji państwowej w celu poprawy funkcjonowania gospodarki, 

b. kształtowanie i propagowanie aktywnej etycznej postawy przedsiębiorców w celu 

polepszenia jakości relacji gospodarczych i bytu interesariuszy, 
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c. propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji, 

d. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, 

e. działalność badawczo-naukową, 

f. ochronę środowiska, 

g. pomoc społeczną, 

h. budowanie kapitału społecznego, 

i. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

j. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

k. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

l. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

m. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

§ 8.  

Aby zrealizować cele wymienione w § 7 Fundacja organizuje, wspiera lub zleca: 

a. działalność badawczo-naukową, 

b. działalność doradczą i audytorską, 

c. działalność edukacyjną, 

d. działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną, 

e. organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań z praktykami i ekspertami, 

konsultacji oraz innych wydarzeń związanych z celami Fundacji, 

f. rozwój standardów, wytycznych i wskaźników dotyczących zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, 

g. rozwój narzędzi technologicznych wspierających działania związane ze 

zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem, 

h. promocję dobrych praktyk i postaw związanych ze zrównoważonym rozwojem 

i odpowiedzialnym biznesem, 

i. współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się 

zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem, 

j. propagowanie odpowiedzialnego biznesu, ochrony środowiska naturalnego 

i odpowiedzialnej konsumpcji, 

k. upowszechnianie praw konsumentów, praw człowieka, swobód obywatelskich 

l. działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości i demokracji, 

m. działalność wspierającą ochronę i promocję zdrowia, 

n. propagowanie odpowiedzialnego inwestowania, 

o. opiniowanie ustaw, 

p. lobbing, 
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q. monitorowanie rynku, 

r. działalność wspierającą rozwój innowacji społecznych. 

 

§ 9.  

Cele statutowe są realizowane w sposób niedochodowy jako działalność nieodpłatna 

i odpłatna. 

 

Rozdział IV. Władze i sposób organizacji pracy fundacji 
 

§ 10.  

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 4 osób łącznie z Prezesem Zarządu, 

powoływanych na czas nieokreślony. 

3. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatorkę, która może wchodzić w skład 

Zarządu.  

4. Prezes Fundacji może powoływać nowych członków Zarządu, jednak ich liczba nie może 

być większa niż 4. 

5. Kolejne Zarządy powoływane są przez aktualnego Prezesa Zarządu. 

 

§ 11.  

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. W razie dwuosobowego Zarządu decyzje muszą być podejmowane 

jednomyślnie przez członków Zarządu. 

2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej 

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. O posiedzeniu muszą być 

powiadomieni wszyscy członkowie najpóźniej 5 dni przed datą posiedzenia. 

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach oprócz majątkowych 

może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu. 

6. Do składania wniosków o dotacje projektów i innych wniosków o zewnętrzne 

dofinansowanie Fundacji wymagany  jest podpis jednego członka Zarządu. 

7. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach 

projektów realizowanych przez Fundację wymagany jest podpis Prezesa Zarządu. 
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8. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem 

spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli. 

 

§ 12.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. realizacja celów statutowych Fundacji, 

b. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

c. dysponowanie funduszami Fundacji, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych 

z działalności Fundacji i przedstawienie ich właściwym ministrom oraz 

podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa, 

f. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia, 

g. ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji, 

h. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji. 

 

§ 13.  

1. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków Zarządu Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

d. odwołania przez pozostałych członków Zarządu. 

2. Decydujący głos w kwestiach spornych ma Fundatorka. 

 

§ 14.  

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu prowadzenia swej 

funkcji. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

Rozdział V. Zmiana statutu, likwidacja fundacji 
 

§ 15.  

Zmiany w Statucie, w tym zmiany w celach Fundacji, środkach i zasadach działania, 

dokonuje Zarząd Fundacji większością głosów. 
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§ 16.  

1. Fundacja ulega likwidacji na wniosek Zarządu lub w razie osiągnięcia celów, dla których 

została ustanowiona. 

2. W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Zarząd Fundacji. 

3. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd większością co najmniej 3/4 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku dwuosobowego Zarządu 

decyzja musi być jednomyślna. 

4. Uchwała Zarządu o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatorkę. 

5. Jeśli w uchwale o likwidacji nie powołany zostanie likwidator, likwidację Fundacji 

przeprowadza Zarząd. 

6. Majątek Fundacji powstały po uregulowaniu zobowiązań i należności mogą być 

przeznaczone na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w § 7 lub też mogą być 

przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji 

pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji. O przeznaczeniu tych środków 

decyduje Zarząd Fundacji. 

7. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia ministra gospodarki. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 17.  

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

2. Fundacja może realizować swoje cele we współpracy z innymi organizacjami. 

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

w obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

4. Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady 

funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach. 

 

§ 18.  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 


