
Statut Fundacji Design Thinking 
 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Design Thinking, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.  

2. Fundacja została ustanowiona przez Bartosz Grzeszczuka, zwanym dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Ciechowskiego w Kancelarii 

Notarialnej w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 8 w dniu 20 września 2021 roku. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest  Opole Lubelskie.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

 

§ 3 

 

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

Sądowego. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Edukacji i Nauki. 

 

§ 4 

 

1. 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 lub. 

2. Organizacja może ustanawiać ogólnopolskie konkursy i programy , w ramach których może 

ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami 

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym na określonej, w uchwale powołującej konkurs i 

program, dziedzinie.  

 

§ 5 

 

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. 

2. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako działalność odpłatna i nieodpłatna.  



3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, dochody osiągane dzięki wsparciu 

fundatorów przeznaczane są  na realizację celów statutowych. 

4. Fundacja dla wykonania zadań statutowych może tworzyć stałe lub czasowe miejsca pracy 

na terenie całego kraju, przystępować do współpracy ze stowarzyszeniami, innymi 

fundacjami oraz instytucjami na zasadach ustalonych przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

3. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.  

4. Fundacja może posługiwać się nazwą skrócona: „Design Thinking” lub rozszerzoną „Design 

Thinking Group” 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

 

Cele fundacji mieszczą się w 4 filarach tematycznych: 

1. Edukacja 

• Głównym celem fundacji jest prowadzenie, wpieranie, rozwój i promowanie różnych 

form edukacji zgodnie z ideą Lifelong learning - uczenie przez całe życie. 

• Kształcenie i dokształcanie wszystkich grup wiekowych i społecznych .  

• Opracowywanie nowych metod, systemów i koncepcji nauczania. 

• Inicjowanie integracji i edukacji międzypokoleniowych poprzez wspólne zdobywanie 

wiedzy, wymianę doświadczeń i umiejętności.  

• Doradztwo zawodowe, coaching, tutoring, mentoring. 

• Promocja i rozwój edukacji cyfrowej. 

• Promowanie i organizowanie różnych form kształcenia  (w tym manualnych  – 

technicznych i artystycznych) 

 

2. Zdrowie i ekologia 

• Kształcenie wszystkich grup wiekowych (oraz promocja tematyki) w zakresie 

zdrowego odżywiania , higieny, sportu, profilaktyki i ochrony zdrowia. 

• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom nałogów i uzależnień.  

• Wsparcie psychologiczne osób i grup narażonych na oddziaływanie negatywnych 

zjawisk społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

• Promowanie działań proekologicznych. 

• Promocja żywności regionalnej, ekologicznej oraz przetwórstwa domowego.  

 



3. Działania obywatelskie i proprzedsiębiorcze  
 

• Aktywizacja i wsparcie grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, niepełnosprawnych, starszych w tym działalność promującą 

międzypokoleniowość. 

• Działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych oraz 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

• Upowszechniania i ochrona wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz 

wartości europejskich. 

• Działania na rzecz integracji europejskiej, upowszechniania idei integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

• Budowanie ponadnarodowych więzi poprzez organizację wymian i projektów 

międzynarodowych dla różnych grup wiekowych. 

• Rozwijanie networkingu krajowego i międzynarodowego; 

• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom cyfryzacji. 

• Promocja i organizacji wolontariatu. 

• Działalność wspomagającej rozwój przedsiębiorczości. 

• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

• Podnoszenie kompetencji przedsiębiorstw i pracowników poprzez szkolenia i 

warsztaty. 

• Wspomaganie rozwoju i promocji pracowników, firm i instytucji poprzez   

przygotowywanie materiałów promocyjnych, edukacyjnych i graficznych . 

• Upowszechnianie modelu zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

• Wspieranie tradycyjnego i lokalnego rzemiosła oraz rękodzielnictwa.  

 

4. Dziedzictwo narodowe, sztuka i kultura 

• Promowanie i upowszechnianie polskiej edukacji, kultury, sztuki, historii i 

przedsiębiorczości  w kraju i za granicą. 

• Działania na rzecz Polonii i Polaków.  

• Pielęgnowanie polskich tradycji patriotycznych, wojskowych i proobronnych.  

• Ochrona wielokulturowego dziedzictwa narodowego 

• Podtrzymywanie oraz promocja tradycji i folkloru lokalnego 

• Ochrony  dziedzictwa przyrodniczego. 

• Promocja oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa. 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych (szczególnie cyfrowych)  obejmujących 

różne dziedziny wiedzy, zgodnych z celami Fundacji. 



2. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów oraz innych form edukacji zgodnych z 

celami Fundacji. 

3. Udzielanie porad, konsultacji, korepetycji,  doradztwa oraz innych form 

indywidualnego wsparcia.   

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów i szkoleniowców . 

5. Monitorowanie jakości polskiej i zagranicznej edukacji oraz aktualnie panujących w 

niej trendów. 

6. Opracowywanie programów edukacyjnych i scenariuszy zajęć. 

7. Projektowanie materiałów edukacyjnych, promocyjnych, graficznych.  

8. Organizowanie polsko-polonijnych spotkań środowiskowych 

9. Organizacja i finansowanie wymiany krajowej i międzynarodowej różnych grup 

społecznych w celach zwiększania integracji i świadomości społeczeństw.  

10.  Zakładanie i prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetów 

dziecięcych. 

11.  Zakładanie i prowadzenie klubów i kółek tematycznych (seniorów, technicznych, 

zdrowia, artystycznych itp.). 

12.  Organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, konferencji, sympozjów i 

seminariów, debat oraz innych form wymiany myśli, wiedzy i poglądów.  

13.  Działalność wydawnicza - wydawanie książek, czasopism, broszur, albumów czy 

opracowań. 

14.  Organizowanie imprez kulturalnych. 

15.  Prowadzenie badań (oraz programów badawczych) i analiz w zakresie działalności 

statutowej. 

16.  Organizację konkursów, programów certyfikujących i lojalnościowych . 

17.  Organizowanie i prowadzenie kampanii medialnych o charakterze społecznym. 

kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym oraz informacyjnym. 

18.  Działalność dziennikarska i produkcja materiałów informacyjnych. 

19.  Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, biznesem, środowiskiem 
akademickim w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500zł (pięćset złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.  

  

§ 10 

 

1. Przychody Fundacji pochodzić będą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 



b) dotacji i subwencji osób prawnych, 

c) dotacji ze środków publicznych i prywatnych, 

d) wpłat osób fizycznych i prawnych, przekazujących Fundacji określony majątek, 

e) zbiórek publicznych, 

f) środków bezzwrotnych pochodzących z UE,  

g) majątku Fundacji, 

h) odsetek i lokat bankowych, 

i) sponsoringu, 

j) odpłatnej działalności statutowej, 

k) innych dochodów. 

 

§ 11 

 

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej 

działalność statutową. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 12 

 

1. Fundacja prowadzi ewidencję finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji działający jednoosobowo.  

 

§ 13 

 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  

2. W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej niezbędne jest sporządzenie uchwały 

i podpisanie jej przez Prezesa Fundacji, a następnie zarejestrowanie działalności 

gospodarczej w KRS w rejestrze przedsiębiorców  oraz wprowadzenie zmian w statucie, 

uwzględniając przepisy dotyczące działalności gospodarczej.  

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Władzę Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 15 



 

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora. 

2. Zarząd składa się z dwóch lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu 

Fundacji może wynosić pięć osób. 

3. Prezesem Zarządu może być Fundator.  

4. Prezes Fundacji powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.  

5. Pozostałych członków Zarządu powołuje Fundator.  Kadencja poszczególnych członków 

Zarządu ustalana jest na podstawie odrębnej uchwały i może trwać maksymalnie pięć lat. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,  

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

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

c) choroby, ułomności i/lub utraty sił – powodujących długotrwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji, 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu, 

e) nie pełnienia funkcji przez okres pół roku co powoduje odwołanie członka Zarządu 

z pełnionej funkcji przez Fundatora, 

f) śmierci członka Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani przez Fundatora przed upływem czasu 

trwania kadencji. 

3. Członek Zarządu Fundacji, który w trakcie kadencji chce zrezygnować z udziału w pracach 

tego organu, składa do Prezesa Zarządu pisemne oświadczenie w powyższym zakresie, 

wyznaczając termin swojej rezygnacji co najmniej 30 dni naprzód.  

 

§ 16 

 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów,  w obecności 

wszystkich członków Zarządu Fundacji. 

3. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.  

4. W szczególnych przypadkach Prezes Zarządu może podejmować decyzje samodzielnie.   

 

§17 

 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) realizacja celów statutowych, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, 

f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 



g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

h) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,  

j) współpraca z instytucjami publicznymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami, o ile współpraca przyczyni się do realizacji celu statutowego 

Fundacji, 

k) zatrudnianie współpracowników oraz ustalanie wielkości ich wynagrodzenia w celu 

realizacji celów statutowych, 

l) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością Fundacji 

nie zastrzeżonych w niniejszym statucie. 

 

§ 18 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

 

 

Rada Programowa 

 

§ 19 

 

1. Fundator może (lecz nie musi) specjalną uchwałą powołać Radę Programową, będącą jej 

organem doradczo-opiniującym. Organem kontrolnym Fundacji pozostaje Fundator.   

2. Rada Programowa liczyć może maksymalnie 5 osób, powołanych za zgodą tych osób.  

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady 

i przewodniczy jej spotkaniom.  

4. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkostwo w Radzie Fundacji  ustaje z dniem 

uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo.  

5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji. 

7. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

8. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Fundator na wniosek swój lub członka/członków 

Rady lub Zarządu Fundacji. 

9. Posiedzenie Rady Programowej jest prawomocne w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

10. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji. 



11. Do kompetencji Rady Programowej  należy: 

a) opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;  

b) pomoc w wytyczaniu głównych kierunków działalności Fundacji. 

 

 

Rozdział V. Ograniczenia 

 

§ 20 

 

1.Statut Fundacji zabrania: 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w   stosunku do  

członków jej organów, 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub osób trzecich. 

 

 

VI. Likwidacja Fundacji 

 

§ 21 

 

1. Decyzję o likwidacji może podjąć jedynie Fundator. 

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach 

statutowych.  

3. Decyzja o tym, komu zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji, należy do 

Fundatora. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator lub osoba pisemnie upoważniona przez 

niego. 

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

3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

4. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator. 

5. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do 31 grudnia roku następującego po 

roku sprawozdawczym sprawozdanie ze swojej działalności.  



 

 

 


