STATUT
„Fundacji ZenDriving“
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. „Fundacja ZenDriving“ z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona
przez
Katarzynę
Piskorską
na
podstawie
oświadczenia
udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Monikę
Szuladzińską w Kancelarii Notarialnej w Otwocku 05-400, ul. Karczewska 11 lok. 1
w dniu 22 marca 2013, repertorium nr A nr 780/2013.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984. r. o fundacjach (Dz. U.
z 1991 r., nr 46, poz. 203 wraz z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o
postanowienia niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w Statucie organy.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
5. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
6. Nazwą Fundacji jest „Fundacja ZenDriving”.
§3
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji
jest Minister Transportu lub jego prawny następca, zmieniony w ramach reorganizacji
Ministerstwa Transportu.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie finansowe oraz
merytoryczne ze swojej działalności za rok ubiegły.
§4
pieczęci na

1. Fundacja może używać
zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
fundacji lub z nią współpracującymi. Szczegóły ustanawiania i przyznawania odznak,
medali oraz innych nagród i wyróżnień określa właściwy regulamin.
Rozdział II
CELE, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§5
1. Cele Fundacji są następujące:
1) ochrona zdrowia i życia kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu
drogowego,

2) wzrost poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz redukcja liczby
wypadków drogowych;
3) wzrost poziomu świadomości kierowców w zakresie bezpieczeństwa
drogowego;
4) popularyzacja bezpiecznej i uważnej jazdy samochodem oraz doskonalenia
techniki jazdy;
5) ochrona środowiska oraz popularyzacja ekologicznej jazdy samochodem.
§6
1. Fundacja realizuje cele określone w §5 poprzez:
1) propagowanie w społeczeństwie idei bezpiecznej i uważnej jazdy samochodem
oraz doskonalenia techniki jazdy;
2) propagowanie w społeczeństwie idei ekologicznej jazdy samochodem oraz
ochrony środowiska naturalnego;
3) aktywne przeciwdziałanie wszelkim niebezpiecznym zachowaniom na
drogach;
4) niezarobkowe badania naukowe służące podniesieniu bezpieczeństwa
wszystkich uczestników ruchu drogowego,
5) promowanie bezpieczeństwa drogowego poprzez imprezy, akcje edukacyjne i
happeningi w zakresie celów statutowych;
6) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi się
bezpieczeństwem drogowym;
7) współpracę z jednostkami oświatowymi w kontekście edukacji i kreowania
właściwych postaw przyszłych kierowców;
8) współdziałanie z właściwymi instytucjami, w tym w szczególności z Policją i
administracją publiczną w zakresie promowania bezpiecznych i
odpowiedzialnych zachowań podczas prowadzenia pojazdu;
9) występowanie z inicjatywami w zakresie uchwalania przepisów prawa
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współuczestniczenie w
tworzeniu aktów prawnych z tym związanych;
10) działalność edukacyjną i profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu i
narkotyków oraz ich konsekwencji w ruchu drogowym;
11) działalność edukacyjną i profilaktyczną w zakresie uzależnień od internetu i
urządzeń mobilnych oraz ich konsekwencji w ruchu drogowym.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza
miejscem swojej siedziby.
Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI
§7
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2500 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), zadeklarowany przez Fundatora w
oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w formie aktu notarialnego
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków i subwencji,

c. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
d. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
e. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000
złotych (słownie: tysiąc złotych).
§8
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§9
1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych i działalność
gospodarczą w zakresie tych celów. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji
przeznaczone są w całości na działalność statutową Fundacji.
2. Fundacja może przechowywać swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
3. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim lub 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, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku na rzecz członków organów 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,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich, chyba że
wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
1.
2.
3.
4.

§10
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów statutowych Fundacji i działalność gospodarczą w zakresie
tych celów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd może złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza bądź
odrzucenia spadku kierując się w szczególności interesem majątkowym Fundacji.
Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę
prawną może być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców
Fundacji oraz przekazaniem darczyńcy dyplomu honorowego lub innym trwałym
upamiętnieniem.
Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§11

Organami Fundacji są:
1) Fundator
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
§12
Fundator jest organem stanowiącym Fundacji.
§13
Do obowiązków Fundatora należy:
1) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2) Uchwalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.
3) Zmiana Statutu Fundacji.
4) Decyzja o likwidacji Fundacji.
5) Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.
§14
Naczelnym organem Fundacji jest Zarząd.
§15
1. Zarząd liczy od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na czas
nieokreślony.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
3. Prezes zarządu może ustanowić Wiceprezesa Zarządu spośród pozostałych członków
Zarządu.
4. Fundator może być Członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
1.
2.
3.
4.

§16
Zarząd kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje wszelkie działania niezastrzeżone w Statucie dla innych organów
Fundacji.
Zarząd może ustanawiać pełnomocników lub prokurentów Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają:
1) Prezes Zarządu jednoosobowo, bądź
2) dwaj Członkowie Zarządu, bądź
3) wyznaczony pełnomocnik lub prokurent.

§17
Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.
2) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów
państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
3) Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.
4) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
5) Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań
rocznych z działalności Fundacji dla właściwego Ministra.
6) Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
7) Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach
Fundacji.
8) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej
organizacji.

9) Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
10) Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie
regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla
celów realizowanych przez Fundację.
11) Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności
finansowej.
12) Ustalenie liczby stałych pracowników oraz warunków pracy i płacy.
13) Ustalenie podziału pracy między Członkami Zarządu.
1.
2.
3.
4.
5.

§18
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą ustąpienia, śmierci bądź odwołania Członka
Zarządu lub niemożności pełnienia przez niego swych funkcji z innych przyczyn.
W razie ustąpienia, śmierci bądź odwołania Członka Zarządu, Fundator niezwłocznie
uzupełnia skład Zarządu, tak aby możliwe było dalsze nieprzerwane działanie
Fundacji.
Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
Fundacja może zawierać umowy o pracę, zlecenia oraz o dzieło z Członkami Zarządu
i Prezesem Zarządu.
Do zawierania umów o pracę, zlecenia oraz o dzieło z Członkami Zarządu i Prezesem
Zarządu wyznaczony zostanie przez Zarząd właściwy pełnomocnik.

§19
1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub działający w jego imieniu
Wiceprezes, który przewodniczy obradom oraz koordynuje prace Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane również na pisemny wniosek dwóch
Członków Zarządu.
4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu Zarządu.
5. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, bądź – podczas jego
nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.
6. Szczegółowe zasady działalności Zarządu określa opracowany przez Zarząd
regulamin.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§20
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
• stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z),
• działalności agencji reklamowych (73.11.Z),
• pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) (73.12.C),
• pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych (73.12.B),
• pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji (73.12.A),
• artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z),

działalności fotograficznej (74.20.Z)
działalności portali internetowych (63.12.Z),
pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (63.99.Z),
• działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku
(18.13.Z),
• introligatorstwa i podobnych usług (18.14.Z),
• działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.11.Z),
• działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (59.12.Z),
• wydawaniem książek (58.11.Z),
• wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
• pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
• pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
(85.53.Z),
• pozostałych
pozaszkolnych
form
edukacji,
gdzie
indziej
niesklasyfikowanych (85.59.B),
• sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet (47.91.Z),
• pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami (47.99.Z).
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych
organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez
Zarząd.
•
•
•

§21
Działalność gospodarcza podejmowana jest w rozmiarach służących realizacji statutowego
celu Fundacji.
§22
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów,
wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami działalności innych fundacji i
podmiotów.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§23
1. Statut Fundacji może być zmieniony lub zastąpiony innym na podstawie uchwały
Fundatora.
2. Zmiana Statutu nie może ograniczać celów Fundacji.
§24
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, na skutek stwierdzenia niemożności realizowania celów zawartych w
Statucie lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku umożliwiających
realizację tych celów.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w formie aktu
notarialnego.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na realizację
celów statutowych Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji powiadomiony zostanie właściwy Minister.
§25
1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 22.03.2013 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
§26
W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu powołuje się Katarzynę Piskorską jako Prezesa
Zarządu.

