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STATUT FUNDACJI 

 

Statut Fundacji Bochińskich  

Na Rzecz Promocji Wzornictwa Przemysłowego i Polskiej Myśli Projektowej  

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. „Fundacja Bochińskich” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowieniami niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Beatę Bochińską i Jarosława Bochińskiego, zwanymi 

dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Daniela 

Kupryjańczyka  w kancelarii notarialnej w Warszawie,  w dniu 29 września 2021 r., za 

repertorium A numer 22016/2021 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.   

 

§ 3 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej 

działalności statutowej.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

§ 4 

4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów fundacji. 

5. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz 

zawierającym logo Fundacji.  

6. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.  
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki w Polsce oraz jej 

promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, oraz edukacja w zakresie kultury i sztuki.  

2. W szczególności celem Fundacji jest promocja wzornictwa przemysłowego oraz polskiej 

myśli projektowej.  

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. Ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i europejskiego poprzez gromadzenie 

i organizację kolekcji wzornictwa, dzieł sztuki oraz zabytków techniki, w tym 

pozyskiwanie obiektów do kolekcji, oraz udostępnianie obiektów, we współpracy z 

muzeami, galeriami oraz innymi obiektami kulturalnymi, 

b. Tworzenie, produkcję i organizowanie wystaw, ekspozycji, obrazów filmowych, 

widowisk, wernisaży, pokazów i innych form przekazu artystycznego oraz promocji 

kultury i sztuki, 

c. Promowanie twórców wzornictwa, dzieł sztuki oraz zabytków nauki i techniki w kraju i 

za granicą, 

d. Promocję młodych projektantów i artystów poprzez tworzenie im możliwości debiutu, 

oraz dalszego rozwoju, między innymi poprzez ustanawianie stypendiów i mecenatu, 

e. Działalność charytatywną polegająca na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób 

fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla kultury polskiej i 

europejskiej poprzez dokonywanie darowizn,   

f. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

oraz osób w wieku emerytalnym, 

g. Promocję Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, w zakresie wymienionym w punktach 

1.a. do 1.f. 

h. Pozyskanie i archiwizowanie dokumentów, w tym wzorów i projektów, 

dokumentujących osiągnięcia z obszaru wzornictwa przemysłowego i polskiej myśli 

projektowej,   

i. Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz 

programowych i prezentowanie wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za 

granicą,  

j. Prowadzenie wykładów i szkoleń́ w zakresie wzornictwa przemysłowego, polskiej myśli 

projektowej, estetyki, trendów, zarządzania wzornictwem oraz kolekcjonowania,  

k. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji, 

l. Organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów w zakresie tego celu,  

m. Skupianie sympatyków wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym 

w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,  
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n.  Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, instytucjami kultury, 

organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz 

osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,  

o. Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji 

radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz 

reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą̨ wydawnictw wiedzy w 

zakresie objętym celami Fundacji,  

p. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 

prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także 

upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom 

zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.  

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współpracować 

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł.  

§ 7 

1. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.  

2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową, w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.  

4. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje 

Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich kierownicy powoływani przez 

Zarząd.  

5. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do prowadzenia zakładu 

na podstawie szczegółowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 

6. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. 

7. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:  

a. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PDK 90.03.Z), wydawanie książek (PKD 

58.11.Z), czasopism i pozostałych periodyków (PDK 58.14.Z) oraz pozostałej 

działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),  

b. Działalność związana z produkcją, post-produkcją oraz dystrybucją filmów, nagrań 

wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z, PKD 59.12.Z, PKD 91.13.Z) ,  

c. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi (PKD 

68.20.Z),  

d. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, w wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PDK 77.40.Z),  

e. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

f. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z), inne pozostałe pozaszkolne 

formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), oraz działalność 
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wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),  

g. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z), oraz 

wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),    

h. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) oraz badanie rynku i opinii publicznej 

(PKD 73.20.Z), 

i. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z),  

j. Pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej 

(PKD 70.22.Z), 

k. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), 

8. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się 

na realizację celów statutowych Fundacji.  

  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte 

poprzez Fundację w trakcie jej istnienia.  

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 10.000 zł (dziesięć 

tysięcy złotych). 

3. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 

w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych). 

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 

przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeśli przekazaniu środków w 

drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 

przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.  

§ 9 

1.  Dochody Fundacji pochodzą z: 

a. Darowizn, spadków, zapisów czynionych przez osoby fizyczne i osoby prawne  

b. Dotacji i subwencji, 

c. Dochodów ze zbiórek, aukcji, imprez i wydarzeń artystycznych, organizowanych przez 

Fundację (lub na jej rzecz), 

d. Odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i działów,  

e. Działalności gospodarczej Fundacji. 

2. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.  

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

odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych działalność gospodarcza Fundacji jest 

wyodrębniona od jej działalności statutowej.  
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Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 10 

Organami Fundacji są Konwent Fundatorów, zwany dalej „Konwentem”, Rada Fundacji, 

zwana dalej Radą i Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.  

 

Konwent Fundatorów 

§11 

1. W skład pierwszego Konwentu wchodzą̨ Fundatorzy.  

2. Członkostwo w Konwencie ustaje jedynie wskutek pisemnej rezygnacji członka Konwentu 

lub jego śmierci. 

3. Konwent może powoływać́ nowych członków (osoby fizyczne posiadające pełną zdolność́ 

do czynności prawnych) za ich zgodą.  

4. Nowi członkowie Konwentu powoływani są przy obecności co najmniej połowy członków 

Konwentu zwykłą większością̨ głosów.  

§12 

1. Zakresu działań́ i kompetencji Konwentu należy:  

a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i Zarządu oraz ustalanie  

i przyznawanie im wynagrodzeń́ i gratyfikacji,  

b. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 

c. likwidacja Fundacji lub połączenie jej z inną fundacją,  

d. powoływanie nowych członków Konwentu, 

2. Konwent podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy członków zwykłą 

większością̨ głosów o ile Statut nie stanowi inaczej.  

3. Przewodniczący posiedzenia Konwentu jest wybierany przez obecnych członków Konwentu 

na danym posiedzeniu.  

4. Posiedzenie Konwentu zwołuje dwóch Członków Konwentu.  

5. Uchwały Konwentu i oświadczenia woli na podstawie uchwał podpisuje Przewodniczący 

posiedzenia Konwentu, na których uchwały te podjęto.  

6. Obsługę̨ prawną Konwentu zapewnia Zarząd.  

 

Rada Fundacji 

 

§ 11 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady 

są powoływani na czas nieokreślony.  
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3. Członków składu Rady i Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Konwent.  

4. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.  

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. Dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

a. Śmierci członka, 

b. Odwołania członka przez Konwent. 

§ 12 

1. Do zadań Rady należy: 

a. Nadzór nad działalnością Fundacji, 

b. Ocena pracy Zarządu oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań 

Zarządu z działalności Fundacji, jej finansów i pozostałego majątku,  

c. Opiniowanie programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd, 

d. Wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

e. Wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,  

f. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,  

g. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami niniejszego 

Statutu.  

2. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią 

Regulaminem.  

3. Rada pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady nie 

rzadziej niż raz w roku, z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszego paragrafu. W przypadku 

nieobecności lub niemożności wykonywania uprawnień przez Przewodniczącego Rady 

pracami Fundacji kieruje najstarszym wiekiem członek Rady.  

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu. O każdym terminie 

posiedzenia Rada zobowiązana jest powiadomić Zarząd.  

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o 

szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 

Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

8. Przewodniczący Rady dysponuje dwoma głosami, każdy z członków  Rady dysponuje 

jednym głosem. 

9. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.  
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10. Konwent może przyznać członkom Rady wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez 

nich obowiązków lub zwrot kosztów udziału w Radzie. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 13 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym fakultatywnie Prezesa Zarządu.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Konwent.  

3. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.  

4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.  

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

c. Złożenia pisemnej rezygnacji, 

d. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

e. Śmierci członka Zarządu, 

f. Odwołania przez Konwent. 

§ 14 

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

2. W przypadku Zarządu, w ramach którego powołany został Prezes Zarządu, do składania 

oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub 

członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu. W przypadku Zarządu 

wieloosobowego, w ramach którego nie został powołany Prezes Zarządu, do składania 

oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie.  

3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do 

kompetencji Rady, w szczególności:  

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie wieloletnich i rocznych programów Fundacji,  

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f. tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych,  

g. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji. 

4. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

5. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd stanowi Prezes Zarządu.  
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6. Zarząd może powołać jako ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób 

skupionych wokół idei Fundacji.   

 

§ 15 

1. Dla ważności uchwał Zarządu wieloosobowego w ramach którego powołany został Prezes 

Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów oddanych oraz oddanie głosu przez 

Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos posiada Prezes 

Zarządu.   

2. Dla ważności uchwał Zarządu wieloosobowego, w ramach którego nie został powołany 

Prezes Zarządu wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich członków Zarządu oraz 

zwykła większość głosów oddanych.    

3. Konwent może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez 

nich obowiązków. 

 

 

Rozdział. V. Zmiana statutu, Rozwiązanie i likwidacja fundacji 

 

§ 16 

4. Zmian w Statucie Fundacji, w tym dokonywanie zmian w zakresie zmiany lub modyfikacji 

celu Fundacji dokonuje Konwent.  

5. Fundacja może zostać zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku 

Fundacji, bądź na skutek osiągnięcia jej celów. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje 

Konwent w formie uchwały, z zachowaniem warunków przewidzianych w Ustawie o 

Fundacjach. 

6. W przypadku likwidacji majątek Fundacji zostanie przekazany na cele wskazane w art. 1 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. 

7. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd. Jeżeli Zarząd nie wyznaczy 

likwidatora, likwidator zostanie wyznaczony przez Radę.  

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 17 

1. Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

2. Pierwszy skład Rady Fundacji i Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy w drodze 

uchwały Fundatorów.  

 

 

 

 


