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STATUT FUNDACJI 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM”  

zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Annę Anger, Pawła Wierzowieckiego 

oraz  Piotra Miecznikowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem 

notarialnym z dnia 4 marca 2016 roku (Rep A nr 890/2016), sporządzonym przez 

zastępcę notarialnego Annę Hupert – Gabryś, zastępcę czyniącego notariusza, 

zmienionym niniejszym aktem, działa na podstawie przepisów prawa polskiego 

oraz niniejszego statutu. ---------------------- 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. ---------------------- 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony ------------------------------------------------ 

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. ------------------------------------------------------------- 

 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest m. st. Warszawa. ------------------------------------------------------ 

 

§ 4 

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

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. --------------------------- 

2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i 

przedstawicielstwa za granicami Rzeczypospolitej Polskiej. --------------------------- 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. ---------------------------------------------------- 

 

§ 5 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.--    
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Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 6 

Celami Fundacji są: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. Promowanie rozwiązań służących wzrostowi efektywności zamówień na roboty 

budowlane w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, specjalistycznego i 

ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem technologii Building Information 

Modeling (BIM), Integrated Project Delivery (IPD) oraz Lean Construction, 

poprzez kształcenie i certyfikowanie kompetencji kadr zamawiających, 

wykonawców i projektantów. ------------------------------------------------------------- 

2. Wsparcie społeczne w tworzeniu i rozwoju długoterminowych strategii 

rozwiązywania problemów nieefektywnych procesów realizacji projektów, 

łańcuchów dostaw oraz zawyżonych kosztów eksploatacji w zamówieniach 

publicznych i prywatnych poprzez edukację i wsparcie eksperckie w zakresie 

innowacyjnych technologii cyfrowych. --------------------------------------------------- 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: ------------------------------------------------------- 

1. Działalność promocyjną, poradnictwo obywatelskie, edukacyjną, szkoleniową, 

informatyczną, wydawniczą, badawczą, laboratoryjną, wdrożeniową i ekspercką, 

dotyczącą innowacyjnych technologii, a w szczególności: ----------------------------- 

- Building Information Modeling (BIM), ---------------------------------------------- 

- Project Life Cycle Management (PLCM), -------------------------------------------- 

- Integrated Project Delivery (IPD), ---------------------------------------------------- 

- Lean Construction, --------------------------------------------------------------------- 

- Target Value Design, ------------------------------------------------------------------- 

- Target Cost, ----------------------------------------------------------------------------- 

- Opracowania i standaryzacja bibliotek wspierających BIM, ----------------------- 

- Metod i narzędzi prowadzących do Inteligentnej Konstrukcji,-------------------- 

- Wykorzystanie technik symulacji komputerowych i technologii we wszystkich 

fazach projektowania poprzez narzędzia wspomagające projektowanie, 

modelowanie i symulację budynków energooszczędnych, ------------------------- 

- Technologii i systemów inteligentnego budynku ze szczególnym 

uwzględnieniem nowych algorytmów optymalizujących wykorzystanie energii 
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ze zintegrowanych z budynkiem źródeł odnawialnych i lokalnych systemów 

akumulacji, zaawansowanych systemów prognozowania wytwarzania i 

zapotrzebowania na energię, ---------------------------------------------------------- 

- Technologie i systemy integrujące zespoły inteligentnych budynków i 

infrastruktury inteligentnych miast. ------------------------------------------------- 

2. Certyfikację kompetencji w zakresie opisanym w § 7 pk.1. ---------------------------- 

3. Inicjowanie i wspieranie wdrażania BIM w realizacji zamówień publicznych  

i prywatnych. -------------------------------------------------------------------------------- 

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w kraju i za granicą w celach działania Fundacji, w tym wsparcie 

działań legislacyjnych, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, oraz 

wspieranie strategii rządowych, jako strona społeczna. -------------------------------- 

5. Tworzenie projektów dokumentów prawnych i zajmowanie stanowiska w 

konsultacjach społecznych w sprawie prawodawstwa, dotyczących innowacyjnych 

procesów projektowania i realizacji oraz narzędzi cyfrowych.  ------------------------ 

6. Tworzenie i upublicznianie polskich klasyfikacji i standardów technicznych 

dotyczących współpracy firm i instytucji w zakresie cyfrowych narzędzi 

wspomagających projektowanie, realizację projektów i zarządzanie istniejącymi 

obiektami. ----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Wsparcie zamawiających publicznych i prywatnych, jak i wykonawców we 

wdrożeniach i projektach pilotażowych. ------------------------------------------------- 

8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez popularyzacje innowacyjnych 

narzędzi cyfrowych upubliczniających przedmiot i sposób realizacji oraz 

rozliczania zamówień publicznych. ------------------------------------------------------- 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i 

instytucji zbieżną z jej celami, oraz zlecać specjalistyczne zadania innym podmiotom.- 
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Majątek i dochody Fundacji. 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzech 

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

2. Wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność 

gospodarczą wynosi 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych. ----------------------------- 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: ------------------------------------------------------- 

1. darowizn, spadków, zapisów, ------------------------------------------------------------- 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, --------------------------------------------------------- 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, --------------------------------------------- 

4. dochodów z majątku Fundacji, ----------------------------------------------------------- 

5. działalności gospodarczej. ----------------------------------------------------------------- 

 

§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane 

przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji. --------------------------------------------- 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. ------------------------------------ 

 

Działalność gospodarcza 

§ 12 

1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzić będzie działalność 

gospodarczą. -------------------------------------------------------------------------------- 

2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione na podstawie §4 

pkt.2 jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą fundację. ------------- 

3. Działalnością  gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej 

sytuacji Fundację reprezentuje Zarząd. -------------------------------------------------- 
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§ 13 

1. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd. ---------------------------------- 

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych na podstawie §4 pkt.2 

jednostkach organizacyjnych, kieruje kierownik (dyrektor) jednostki. -------------- 

3. Kierowników, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Zarząd. ---------------- 

4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność 

gospodarczą zatrudnia kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd 

pełnomocnictwami. ------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 14 

Zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 

w PKD są: ------------------------------------------------------------------------ 

1. 85.59.B     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------- 

2. 85.60.Z     Działalność wspomagająca edukację, ------------------------------------ 

3. 71.12.Z     Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne, ------------------------------------------------------------------------------ 

4. 74.90.Z     Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie  

indziej niesklasyfikowana, ------------------------------------------------------------- 

5. 71.20.B     Pozostałe badania i analizy techniczne, ---------------------------------- 

6. 72.19        Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, ------------------------------------------------------- 

7. 73.20.Z     Badanie rynku i opinii publicznej, ---------------------------------------- 

8. 94.12.Z     Działalność organizacji profesjonalnych, -------------------------------- 

9. 63.12.Z    Działalność portali internetowych, ---------------------------------------- 

10. 58.19.Z     Pozostała działalność wydawnicza, --------------------------------------- 

11. 58.14.Z     Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ---------------------- 

 

§ 15 

Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należne podatki, stanowi 

zysk na realizację celów statutowych Fundacji. ----------------------------------------- 

 

 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/63.12.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/63.12.Z.html
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Władze Fundacji. 

§ 16 

1. Władzami Fundacji są: --------------------------------------------------------------------- 

a) Rada Fundacji, -------------------------------------------------------------------------- 

b) Zarząd Fundacji. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków 

związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. --- 

 

Rada Fundacji. 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. --- 

2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. ------------------------- 

3. Minimalny skład Rady Fundacji to 4 (cztery) osoby. ----------------------------------- 

4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub 

dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada, na wniosek 

Fundatorów. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 

sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. ----------------------------------- 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje ponadto w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Rady. ------------------------------------------------ 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – 

członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na 

czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. ------------------------------------- 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady 

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. ---------------------------------------------------------------------------- 
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§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na 6 (sześć) miesięcy. ---------------------- 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. ------------------------------------------- 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. ----------------------- 

4. Kworum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Fundacji wynosi co najmniej 

¾ członków Rady w pierwszym terminie zwołania Rady. W przypadku braku 

kworum następuje zwołanie Rady w terminie dodatkowym, w którym dla podjęcia 

uchwał wystarczająca jest zwykła większość głosów.  ---------------------------------- 

 

§ 19 

Do zadań Rady należy w szczególności: ------------------------------------------------------ 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. ----------------------------- 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium. -------------------------------------------- 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. ------------------------------- 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. ------------------------------- 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. ------------------------------------------------------ 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją 

lub o likwidacji Fundacji. ------------------------------------------------------------------ 

8. Aktywne działanie społeczne na rzecz celów Fundacji. --------------------------------- 

 

§ 20 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: --------------------- 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, ---------------------------------------------------------------------- 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. -------------------- 
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Zarząd Fundacji. 

§ 21 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na trzyletnią kadencję. ---------------------------------------------------------- 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. ------------ 

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. ---------------------------------------------- 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. ---------------------------------------- 

 

§ 22 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: ---------------------------------------------- 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, ---- 

b) uchwalanie regulaminów, ------------------------------------------------------------- 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ----------------------------------------- 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, ---------------------------------------------------------------- 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów, --------------------------------------------------------- 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, ---------------- 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. ------------------ 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. --------------- 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. -------------- 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. ---------------------------------------------------- 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie 

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. ------------------------------- 
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Sposób Reprezentacji 

§ 23 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku 

Zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu, działający samodzielnie, a w 

przypadku Zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.-  

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie 

związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) 

złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo 

Prezes Fundacji. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Minister Właściwy 

§ 24 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Infrastruktury i 

Budownictwa, zwany dalej Ministrem właściwym. ----------------------------------------- 

 

Zmiana Statutu 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. -------------------------------------- 

 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 26 

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

celów. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

istotnej zmianie, cel Fundacji. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 27 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. ---------------------------------------------------------- 
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Likwidacja Fundacji. 

§ 28 

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy jednomyślnej uchwały Rady Fundacji w 

związku z osiągnięciem celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. ----------------------------------- 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. ------------------------- 

 

§ 29 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej 

Polskiej fundacji o zbliżonych celach. -------------------------------------------------------- 

 

 


