STATUT
Fundacja Technologie dla ludzi
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Technologie dla ludzi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez:
 Piotra Sikorę
 Łukasza Polańskiego
 Annę Baścik
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Repetorium A NR 776/2021 sporządzonym
przez notariusza Piotra Marquardta . w Kancelarii Notarialnej Dr. Piotr Marquardt w
Katowicach przy ulicy PCK numer 10/2, w dniu 05.02.2021 r. działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
1.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§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. tworzenie i rozwój wolnego oprogramowania wspomagającego aktywność obywatelską,
2. działalność naukowo-techniczna,
3. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz
młodzieży zagrożonej ubóstwem,
4. promowanie rozwiązań open source w administracji państwowej na każdym jej szczeblu,
5. publikowanie rozwiązań wspomagających cyfrową edukację,
6. tworzenie rozwiązań informatycznych i technologicznych wspomagających działalność
związaną z ochroną środowiska,
7. popularyzacja rozwiązań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz ich
wdrażanie,
8. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela,
w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
9. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim,
10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
11. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są m.in.: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna, w zakresie nowych technologii,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
12. animacja społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych ośrodków,
poprzez dostarczenie narzędzi informatycznych, w tym lokalnych portali informacyjnych,
społecznościowych, umożliwiających sprawną wymianę informacji oraz komunikację.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli,
2. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
3. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
4. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
5. Branie czynnego udziału w społecznościach wolnego oprogramowania.
6. szkolenia,
7. tworzenie serwisów internetowych oraz oprogramowania,
8. przygotowywanie rozwiązań usprawniających administrację publiczną, oraz edukację.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
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Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, z czego
1000 (tysiąc) złotych jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności 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,
6. odpłatnej działalności statutowej,
7. dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
§ 11
1.
2.
3.

4.

5.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
Działalność gospodarcza
§ 12

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
2. Zakres podstawowej działalności gospodarczej:
o Działalność portali internetowych (63.12.Z)
o Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
o Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z)
o Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
o Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
o Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
1.
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Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
o Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
Jednostki organizacyjne wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych
środków własnych.
Jednostki organizacyjne są jednostkami Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Decyzję o ustanowieniu jednostki organizacyjnej oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji.
Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do
wszelkich czynności związanych z jej kierowaniem. Do zbycia majątku trwałego lub jego
obciążenia potrzebne jest odrębne szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
Kierownik jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków
kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę
organizacyjną (spółkę, zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację wyłącznie jako
dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego
Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji w
części nie większej niż 20% jego wartości w chwili rejestracji.
Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące
przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której
mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności statutowej
pożytku publicznego.
o
o
o

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Władze Fundacji
§ 13
1.

Władzami fundacji są:
a) Konwent Fundatorów
b) Zarząd Fundacji

2.

Najwyższą władzą w fundacji jest Konwent Fundatorów

4/6

Konwent Fundatorów
§ 14
Konwent Fundatorów jest organem Fundacji, w skład którego wchodzą wszyscy
Fundatorzy, którzy powołali Fundację, chyba że złożyli pisemną rezygnację z uczestnictwa.
Fundatorzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach przez pełnomocników. Każdy z
Fundatorów może wskazać swojego następcę, który będzie uprawniony do uczestniczenia w
pracach Konwentu Fundatorów na prawach Fundatora. Fundator może wskazać swojego
następcę w testamencie.
Do Konwentu Fundatorów należy w szczególności
a. powoływanie zarządu fundacji,
b. wybór i odwoływanie zarządu fundacji,
c. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania fundacji,
d. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których nie określa właściwości
zarząd fundacji.

1.

2.

Zarząd Fundacji
§ 15
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych jednogłośnie przez
Konwent Fundatorów na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Konwent Fundatorów może określić wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków
Zarządu Fundacji jednogłośnie z miesięcznym wyprzedzeniem w dowolnym momencie
kadencji członków zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu jest równe i niezależne od
pełnionej funkcji.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie nie mogą być odwołani przed
upływem kadencji.
1.

§ 16
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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 likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Posiedzenie zarządu może odbywać się w trybie online za pośrednictwem internetu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
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Sposób Reprezentacji
§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wymagana jest zgoda Prezesa oraz
Wiceprezesów Fundacji.
1.

Zmiana Statutu
§ 18
1.
2.
3.
4.

Zmiana statutu może nastąpić na drodze uchwały Konwentu Fundatorów
Uchwały dotyczące zmiany statutu podejmowane są w obecności wszystkich członków
Konwentu Fundatorów.
Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.
Zmiana statutu może obejmować powoływanie nowych organów Fundacji oraz zmianę celu
działalności Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
§ 19

1.
2.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 20

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 Konwent
Fundatorów.
Likwidacja Fundacji
§ 21
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Konwent Fundatorów.
1.

§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Konwent Fundatorów.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
decyzji Konwentu Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
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