STATUT FUNDACJI POLSKA PARKUJE

Postanowienie ogólne
Art. 1
1. Pełną nazwą Fundacji jest „Fundacja Polska Parkuje”, zwana dalej „Fundacją”.
2. Nazwa Fundacji oraz logo są prawnie zastrzeżone.
3. Fundacja po zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.
Art. 2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym zastrzeżeniem, iż w zakresie
niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacji może ona prowadzić działalności poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3
1. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy ds. infrastruktury.
Art. 4
1. Fundacja została ustanowiona notarialnym aktem fundacyjnym i działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz niniejszego Statutu.

Cele i zasady funkcjonowania Fundacji
Art. 5
1. Celami Fundacji są:
1) Propagowanie postawy wyrażającej się w szczególności w:
1. przestrzeganiu przepisów prawa a zwłaszcza przepisów Prawa o ruchu
drogowym w tym w szczególności w zakresie prawidłowego parkowania
2. parkowaniu pojazdów z poszanowaniem dla innych, w tym zwłaszcza dla
pieszych, osób z niepełnosprawnością i rodziców z dziećmi
3. znajomości i respektowania obowiązujących przepisów prawa
4. budowaniu świadomości poszanowania praw pieszych i kierowców
2) Promowanie w szczególności następujących idei:
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1. idei partnerstwa publiczno-prywatnego i szeroko rozumianej współpracy
mającej na celu poprawę jakości życia obywateli, w tym zwłaszcza w zakresie
ruchu i parkowania pojazdów.
3) Podejmowanie działań w celu poprawy kondycji i funkcjonowania kierowców,
pieszych oraz infrastruktury, w tym zwłaszcza infrastruktury drogowej, parkingowej
oraz przeznaczonej do użytku wspólnego.
4) Wspieranie innej działalności i inicjatyw polegających na poprawie jakości i
warunków parkowania lub warunków funkcjonowania obywateli.
5) Rozwój własny Fundacji w celu realizacji jej celów statutowych w większej skali.
Art. 6
1. Prowadzenie spraw Fundacji jest procesem polegającym w szczególności na podejmowaniu
uchwał, wydawaniu decyzji i opinii oraz organizowaniu działalności Fundacji w ten sposób,
aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej zadań statutowych.
Art. 7
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Wdrażanie systemów organizacji parkowania wspierających parkowanie zgodne z
przepisami oraz z poszanowaniem wspólnej przestrzeni użytkowanej przez
mieszkańców danego miasta lub danej nieruchomości,
2) Organizowanie akcji społecznych upowszechniających postawy użyteczne społecznie
oraz budujących świadomość społeczną na temat przestrzegania porządku prawnego.
3) Prowadzenie portalu internetowego w zakresie działalności Fundacji.
4) Promowanie innych inicjatyw i działalności mających pozytywne skutki dla otoczenia.
5) Udział w inicjatywach i przedsięwzięciach związanych zwłaszcza z tematyką
przepisów prawa, porządku publicznego, jakości życia, wspierania osób z
niepełnosprawnością, promocji przedsiębiorczości i rozwoju miast.
6) Zabieganie o współdziałanie z innymi podmiotami na rzecz realizacji celów
statutowych Fundacji oraz wspólna realizacja tych celów.
Art. 8
1. Przychód z działalności Fundacji może zostać przeznaczony wyłącznie na jej cele statutowe.
Art. 9
1. Fundacja może tworzyć poza swoją siedzibą oddziały, biura i inne placówki realizujące jej
cele statutowe.
2. Fundacja może, w zakresie służącym do realizacji jej celów statutowych, zatrudniać
pracowników oraz powierzać prace zlecone.
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Działalność gospodarcza Fundacji
Art. 10
1. Fundacja może prowadzić działalności gospodarczą w celu pozyskania środków na realizację
celów statutowych Fundacji oraz na jej rozwój.
2. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub
przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład
gospodarczy.
3. Fundacja może udzielać prokury w zakresie czynności związanych z prowadzeniem przez nią
działalności gospodarczej.
4. Fundacja może posiadać udziały spółek handlowych i w innych podmiotach gospodarczych
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji swoich zadań
statutowych w zakresie ustalonym wolą Fundatora w uchwale nr 2/2010 tożsamym z
poniższym opisem zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
42.12.Z - roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane
43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
3

43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych
43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z - tynkowanie
43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z - malowanie i szklenie
43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.49.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.42.Z - działalność usługowa związana z przeprowadzkami
52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.30.Z - przygotowanie i podawanie napojów
58.11.Z - wydawanie książek
58.13.Z - wydawanie gazet
58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
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62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem
63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z - działalność portali internetowych
63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych
68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie
69.10.Z - działalność prawnicza
69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych
70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
71.11.Z - działalność w zakresie architektury
71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
73.11.Z - działalność agencji reklamowych
73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej
5

74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20 - działalność fotograficzna
74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.12.Z - działalność organizatorów turystyki
79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z - pozostałe sprzątanie
81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
93.21. Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
6

94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Majątek Fundacji
Art. 11
1. Majątek Fundacji stanowią:
1) Składniki majątkowe przekazane przez Fundatora w akcie fundacyjnym
2) Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w
szczególności uzyskane w toku prowadzenia działalności gospodarczej
2. Część składników majątku, określoną przez Zarząd, przeznacza się na działalność
gospodarczą, z zastrzeżeniem, że wartość tych składników będzie nie mniejsza niż 1000
(słownie: jeden tysiąc) złotych.
Art. 12
1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy, darowizny, zapisy, spadki,
subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze.
2. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o
zarządzanie.

Zarząd Fundacji
Art. 13
1. Zarząd jest organem posiadającym ogólną kompetencję w zakresie prowadzenia spraw
Fundacji.
2. Do obowiązków Zarządu należą w szczególności:
1) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
2) Odpowiedzialność za prowadzenie działalności Fundacji, dbanie o jej rozwój, dobre
imię i realizację celów Fundacji zgodnie z prawem i niniejszym Statutem
3) Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji
4) Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności
Fundacji na potrzeby ministra właściwego ds. infrastruktury
5) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji w celu jak najlepszego jego
spożytkowania dla celów Fundacji
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6) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz decydowanie o wszelkie współpracy
z innymi podmiotami
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes
Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu.
1) Zarząd Fundacji spotyka się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku na
posiedzeniu Zarządu, które zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku jego
nieobecności Wiceprezes Zarządu, informując członków Zarządu o miejscu i czasie
posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym.
2) Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły archiwizowane.
4. Decyzje Zarządu podejmowane są w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, obligatoryjnie w
formie pisemnej , zwykłą większością głosów.
1) W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w
przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2) Uchwała jest skuteczna z chwilą jej podjęcia, a wraz z wymaganymi podpisami
członków Zarządu są archiwizowane.
Art. 14
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i
Wiceprezesa Zarządu.
2. Pierwszy skład zarządu zostaje określony wolą Fundatora zgodnie z uchwałą nr 1/2010
dołączoną do dokumentów rejestracyjnych Fundacji .
3. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy
określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
Art. 15
1. Kadencja w rozumieniu terminu do pełnienia obowiązków i wykonywania praw przez
członków Zarządu nie zostaje ograniczona w czasie. Decyzje w tym zakresie podejmuje
Prezes Zarządu.
2. Mandat czyli upoważnienie do pełnienia obowiązków i wykonywania praw członka zarządu
oraz decydowanie w tym zakresie leży w gestii Prezesa Zarządu.
3. Mandat członka zarządu trwa tak długo, jak pełniona jest funkcja.
4. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić wskutek:
1) zdarzeń nagłych, przerywających pełnienie funkcji, tj. śmierci, rezygnacji, odwołania
1. Rezygnacja lub odwołanie z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji wymaga
zachowania formy pisemnej uchwały pod rygorem nieważności
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2. W przypadku rezygnacji, w okresie wypowiedzenia, które trwa 30 dni licząc
od końca miesiąca, w którym złożono rezygnację, mogą być realizowane
funkcje Zarządu.
3. Mimo rezygnacji, w czasie okresu wypowiedzenia, członek Zarządu ma
obowiązek dokładać staranności, aby uchronić Fundację od następstw swojej
decyzji. Dotyczy to zwłaszcza ochrony majątku Fundacji, kontaktu z
donatorami czy kontrahentami, przeciwdziałania powstaniu szkody.
4. W przypadku odwołania członka Zarządu Prezes Zarządu, a w przypadku
jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, może nadać tej decyzji rygor
natychmiastowej wykonalności, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić m.in. z powodu podjęcia
działalności konkurencyjnej przez członka Zarządu, długotrwałej choroby,
utraty kwalifikacji do pełnienia funkcji, popełnienia przestępstwa, godzenia w
dobre imię i interesy Fundacji
2) rozwiązania Fundacji
5. Może dojść do zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
1) Decyzję w zakresie zawieszenia i odwołania tej decyzji podejmuje Prezes Zarządu, a
w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
2) Zawieszenie oznacza brak możliwości wykonywania funkcji prowadzenia spraw i
reprezentacji Fundacji aż do czasu zaistnienia przesłanek, które umożliwią powrót do
pracy w Zarządzie.
3) Zawieszenie w czynnościach członka zarządu wymaga zachowania formy pisemnej
uchwały pod rygorem nieważności:
Art. 16
1. Prezes zarządu jest uprawniony do jednoosobowego:
1) kierowania pracami Zarządu,
2) podpisywania umów i zawierania innych zobowiązań w imieniu Fundacji, w tym
majątkowych,
3) udzielania pełnomocnictwa w zakresie dokonywania czynności prawnych w imieniu
Fundacji, w tym przekazywania lub zlecania obowiązków własnych lub członka
Zarządu osobom trzecim,
4) powoływania Zarządu i członków Zarządu, w tym również nowego Zarządu i jego
członków oraz wskazanie nowego Prezesa Zarządu,
5) ustalania zasad powoływania Zarządu i członków Zarządu,
6) występowania z wnioskiem i wyrażania zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
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7) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz członków Zarządu
Fundacji,
8) przyjmowania rezygnacji z pełnienia funkcji Zarządu, odwoływania członków
Zarządu oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
2. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu
3. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego prezesa wybiera Wiceprezes Zarządu
4. W przypadku śmierci Prezesa i Wiceprezesa Zarządu nowego prezesa wybierają członkowie
Zarządu, a w przypadku ich braku stosuje się punkt 5 niniejszego artykułu Statutu.
5. W przypadku konieczności powołania kolejnego Zarządu, przy jednoczesnej niemożności
dokonania tego przez dotychczasowy Zarząd z przyczyn wygaśnięcia jego mandatu, decyzję o
losach Fundacji podejmuje [tutaj imię, nazwisko i PESEL osoby].

Organy kontroli
Art. 17
1. Fundator otrzymuje wyłączne prawo do powoływania organów kontroli wewnętrznej
Fundacji: rady Fundacji oraz komisji rewizyjnej wraz z zasadami funkcjonowania tych
organów.

Zmiany Statutu Fundacji
Art. 18
1. Zarząd może dokonać zmiany Statutu Fundacji w drodze uchwały, wyłącznie jednomyślnie
lub większością głosów przy uwzględnieniu głosów wszystkich członków zarządu.
1) W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w
przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

Likwidacja Fundacji
Art. 19
1. W przypadku likwidacji Fundacji, których przyczyny określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach, likwidatorem Fundacji zostaje jej dotychczasowy Zarząd.
2. Zakres praw i obowiązków likwidatorów odpowiada kompetencjom Zarządu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że podejmowane przez nich czynności muszą zmierzać do zakończenia bytu
Fundacji.
3. W zakresie likwidacji Zarząd zobowiązany jest do:
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1) poinformowania o likwidacji właściwego ministra sprawującego nadzór nad Fundacją
2) spieniężenia aktywów Fundacji i ściągnięcia wierzytelności
3) wypełnienia zobowiązań zaciągniętych przez Fundację
4) złożenia wniosku o wpis informacji o otwarciu likwidacji do Krajowego Rejestru
Sądowego łącznie z danymi o osobie likwidatora oraz sposobem reprezentacji
5) podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego Fundacji
6) sporządzenia sprawozdania finansowego Fundacji
7) złożenia po zakończeniu likwidacji w sądzie rejestrowym wniosku o wykreślenie
Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
8) przeznaczenia środków majątkowych pozostałych po likwidacji na cel społeczny, np.
inną fundację, stowarzyszenie lub inny podmiot pożytku publicznego.
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