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Statut 

Fundacji Miasta Przyszłości 
 

Tekst jednolity z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Fundacja Miasta Przyszłości, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sweco Consulting  

sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto 

i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu wpisana  

do KRS pod nr 0000140225, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym, rep. A  

nr 20.174/2019, sporządzonym dnia 31 lipca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Jacek 

Kaczorowski, Anna Pospieszyńska w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 2/4, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. Fundator reprezentowany jest przez 

Prezesa spółki Sweco Consulting sp. z o. o. 

 

§ 2 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności i cele Fundacji jest minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego  

oraz mieszkalnictwa, a także rozwoju regionalnego. 

 

§ 3 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

właściwym do realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych. 

5. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa. 

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 4 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór ustanawia  

lub zmienia Zarząd Fundacji.  

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

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

3. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji w Polsce 

i za granicą. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

1. Celami Fundacji są:  

a) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
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c) ochrona i promocja zdrowia; 

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym; 

e) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

g) wspieranie rewitalizacji przestrzeni miejskiej, budynków, środowiska naturalnego; 

h) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

w szczególności związana ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, urbanistyką, 

transportem, efektywnym gospodarowaniem zasobami i energią, ochroną środowiska  

i bioróżnorodnością;  

i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

j) działalność na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

k) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

l) działalność charytatywna. 

2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku 

publicznego.  

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) organizację i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, spotkaniach, zjazdach, 

kursach, szkoleniach, warsztatach, konkursach; 

b) integrację środowisk twórczych i naukowych poprzez organizowanie i prowadzenie 

platform wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów; 

c) pracę naukowo-techniczną, działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą 

i promocyjną w mediach i poprzez media, także te internetowe; 

d) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej; 

e) współpracę krajową i zagraniczną z władzami samorządowymi, rządowymi, 

organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami, a także z przedstawicielami sektora 

prywatnego; 

f) organizowanie, finansowanie, uczestnictwo w inicjatywach lokalnych; 

g) realizowanie programów krajowych i zagranicznych w szczególności wspierających 

zrównoważony rozwój miast; 

h) opracowywanie, wdrażanie i wspieranie projektów z zakresu zrównoważonego 

rozwoju, ekologii, urbanistyki, transportu, efektywnego gospodarowania zasobami 

i energią, ochrony środowiska i bioróżnorodności; 

i) fundowanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i rzeczowe działalności osób 

fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji, w tym 

również działalność charytatywną; 

j) organizacje zbiórek publicznych na realizację celów statutowych; 

k) organizowanie wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego; 

l) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji i danych w szczególności 

związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, urbanistyką, transportem, 

efektywnym gospodarowaniem zasobami i energią, ochroną środowiska  

i bioróżnorodnością. 

 

§ 7 

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób 

i instytucji zbieżną z jej celami w Polsce i za granicą. 
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Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć 

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

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej oraz w innych 

aktywach, w szczególności we wszelkiego rodzaju aktywach finansowych.  

 

§ 9 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą 

w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) ze zbiórek i imprez publicznych w kraju i za granicą, 

d) majątku i praw majątkowych Fundacji, 

e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

f) odpłatnej działalności statutowej, 

g) funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 

h) sponsoringu, 

i) innych działań prawem dopuszczalnych. 

 

Organy Fundacji 

 

§ 10 

1. Organem Fundacji jest Zarząd.  

2. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.  

3. Fundator powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu.  

4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu.  

5. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji  

z członkostwa, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych, lub utraty praw 

obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej. W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji lub śmierci 

Prezesa Zarządu jego funkcje pełnione są przez minimum jednego Członka Zarządu 

aż do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu przez Fundatora. 

 

§ 11 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja celów statutowych, 

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

c) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-

doradczych, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu, z uwzględnieniem §13, ust.1, 

g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych, 

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
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i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz innych źródeł 

dochodów wskazanych w statucie, 

j) podejmowanie decyzji  o połączeniu z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji, 

k) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze 

członka. 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach (o ile statut nie 

stanowi inaczej), przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 

połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegowym 

oraz za pośrednictwem urządzeń do porozumiewania się na odległość. 

6. W przypadku podjęcia uchwały w trybie obiegowym oraz za pośrednictwem urządzeń  

do porozumiewania się na odległość, dokument uchwały jest podpisywany przez 

członków Zarządu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Informacja o podjętych w trybie 

obiegowym uchwałach i sposobie głosowania zamieszczana jest w protokole  

z najbliższego po ich podjęciu posiedzenia Zarządu. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 12 

Do składania oświadczeń woli, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, w przypadku 

jednoosobowego Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku wieloosobowego 

Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie. 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 13 

1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd większością głosów. W przypadku jeżeli zmiana 

dotyczy kompetencji Fundatora zmiany zatwierdza lub odrzuca Fundator  

na wniosek Zarządu.  

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona 

i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 14 

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

2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na warunkach określonych przez 

zainteresowane strony. 

3. O połączeniu z inną fundacją decyduje Fundator na wniosek Zarządu.  

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 15 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, o czym informuje 

niezwłocznie Fundatora.  

2. Likwidację przeprowadza Zarząd. 
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§ 16 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów prawa, organizacjom, których działalność odpowiada celom 

Fundacji.  

 

 


