Statut Fundacji Nasza Wizja
(tekst jednolity obejmujący zmiany z dnia 24 listopada 2015 r.)
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Nasza Wizja zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów:
Paweł Barczyk, Łukasz Biedroński, Mariusz Budner, Krzysztof Czaja, Grzegorz Goik, Artur Grabiec,
Sebastian Haider, Radosław Koper, Piotr Sejfried, Karol Skupień,
Marcin Szmyd, Paweł Tomala.
§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U. z
1991r. Nr46, poz.203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych przepisami prawa.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek

z danymi

identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych
oznaczeń ustalonych przez Zarząd Fundacji.
6. Fundacja Nasza Wizja może używać nazwy skróconej Fundacja NW oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i dla dziedzin stanowiących
cele fundacji.
8. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a
także przystępować i tworzyć spółki prawa handlowego, fundacje, oraz przystępować do federacji i
stowarzyszeń, izb gospodarczych w celu realizacji swoich celów.
9. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa, a
w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego wyodrębni
gospodarczej odpłataną działalność pożytku publicznego wyraźnie ją określając.

z działalności

10. Rozpoczynając działalność gospodarczą Fundacja jest zobowiązana dokonać rejestracji

w

rejestrze przedsiębiorców określając szczegółowo zakres działalności gospodarczej oraz
wyznaczając osoby odpowiedzialne za tą działalność.

Cele Fundacji
§3
1. Działalność naukowa i naukowo- techniczna w zakresie opracowywania, popularyzacji i wspierania
nowatorskich rozwiązań technologicznych, w szczególności w dziedzinie informatyki i multimediów.
2. Prowadzenie działalności naukowej i oświatowej promującej i wspomagającej rozwój
nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystywania wśród mieszkańców terenów miejskich i
wiejskich, podmiotów samorządu terytorialnego, innych osób fizycznych i prawnych, organizacji
prywatnych i publicznych, m.in. poprzez prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz rozwoju
technologii IPTV, popularyzację funkcjonalności telewizji nielinearnej.
3. Działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie budowy warunków do rozwoju i umacniania
społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

4. Działalność naukowo-techniczna w zakresie opracowywania i promowania wykorzystywania
nowych technologii w zakresie informatyki, teleinformatyki w działalności informatycznej,
teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
5. Działalność naukowa i oświatowa mająca na celu wzrost świadomości prawnej, technicznej i
technologicznej wśród przedsiębiorców świadczących usługi informatyczne, teleinformatycznej i
telekomunikacyjnej.
6. Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa mająca na celu wspieranie środowiska
przedsiębiorców teleinformatycznych oraz wzrost konkurencyjności świadczonych przez nich usług.
7. Działalność naukowa i naukowo-techniczna w zakresie wspierania rozwoju technologii
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w celu zwiększenia jakości świadczonych usług
telekomunikacyjnych i wspierania do nich powszechnego dostępu.
8. Działalność naukowa i oświatowa w celu integracji rynku operatorów telekomunikacyjnych mająca
na celu stworzenie lepszych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ludności oraz
zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
9.

Wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzę
i aktywność społeczeństwa w wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych.

10. Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa prowadzona w celu tworzenia warunków
umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i
społeczny regionów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję
nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki.
11. Szeroko rozumiana współpraca z nadawcami oraz dystrybutorami treści objętych

prawami

autorskimi, licencjami, pozwoleniami na reemisje.
12. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego oraz marginalizacji regionów wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez działalność naukową i oświatową mającą na celu wzrost wiedzy
i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, wykorzystania Internetu i innych
narzędzi teleinformatycznych, technologii cyfrowych a Prowadzenie działań (w tym działań
oświatowych i naukowych) na rzecz stymulowania i promowania innowacyjności oraz
wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorczości wraz z pozyskaniem wsparcia - finansowego i
merytorycznego dla jej praktycznej realizacji.
13. Wspieranie i organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządnych
wspólnot, organizacji pozarządowych, jednostek gospodarczych i innych instytucji działających na
rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.
14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
15.
16. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób bezrobotnych oraz inwalidów, dotkniętych
bezrobociem strukturalnym, osób z trudna sytuacją materialną oraz osób starszych i
niepełnosprawnych.

§31
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i organizowanie projektów badawczych, informacyjnych, naukowych
i
wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu wykorzystania
nowych technologii w działalności telekomunikacyjnej.
2. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów służących rozwojowi społecznogospodarczemu Europy lub poszczególnych regionów.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych
konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań
publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym, takich jak
powoływanie placówek oświatowych, naukowych związanych z realizacją celów Fundacji.
4. Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych,
dydaktycznych i organizacyjnych nauki.
5. Wspieranie i pomaganie jednostkom oświatowym, kulturalnym i sportowym oraz podmiotom
gospodarczym w realizacji inwestycji, projektów w tym z udziałem funduszy unijnych oraz w
staraniach o pozyskanie funduszy unijnych, a także realizacja własnych projektów z udziałem
funduszy unijnych samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami w zakresie
opracowywania i wykorzystywania nowych technologii w działalności telekomunikacyjnej.
6. Tworzenie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych
dokumentalnych promujących
teleinformatycznej.

wykorzystanie

nowych

technologii

w

i
działalności

7. Współpraca z wyższymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami
samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi
podmiotami prawnymi w kraju i za granicą.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz nowych technologii.
10. Prowadzenie projektów naukowych mających na celu udostępnianie nowoczesnych technologii
teleinformatycznych na rzecz ludności.
11. Wspieranie budowy sieci telekomunikacyjnych na terenach wiejskich.
12. Prowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie lub przystosowanie technologii
do wykorzystania w działalności informatycznej i telekomunikacyjnej.
Majątek Fundacji
§4
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez
Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 12000 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek od środków określonych w ust.2,
f.

dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego
warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć
je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami
bliskimi”,
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c.

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celów statutowych Fundacji,

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji,
członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Majątek Fundacji może być wykorzystany na działalność statutową lub na działalność gospodarczą
prowadzoną przez Fundację. Majątek przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji o ile
Zarząd nie zdecyduje inaczej zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu.
7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§5
Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 3.800 (trzy tysiące osiemset)
złotych z kapitału założycielskiego. W pozostałym zakresie działalność gospodarcza Fundacji może być
finansowana z nadwyżki przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności.

Działalność gospodarcza Fundacji
§6

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji:



działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.



działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki




pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
działalność usługowa związana z przygotowaniem druku




działalność graficzna pomocnicza
pozostała sprzedaż detaliczna, prowadzona poza siecią sklepową, straganami



targowiskami
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi



wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

i



wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowanych




przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
działalność związana z oprogramowaniem



działalność portali internetowych




naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
badania rynku i opinii publicznej




stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej



zarządzania
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania



zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej




pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
pozostałe badania i analizy techniczne



pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)




działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników



działalność związana z tłumaczeniami




działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność



wspomagająca prowadzenie biura
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana




reprodukcja komputerowych nośników informacji
działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-

i

telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem


produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych,
nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej



działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i
przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych



wykonywanie robót
teleinformatycznej



sprzedaż książek




sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
telewizja kablowa




działalność telekomunikacyjna pozostała
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego




działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
przetwarzanie danych



działalność związana z bazami danych




działalność związana z informatyką, pozostała
badanie rynku i opinii publicznej




działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
badania i analizy techniczne




reklama
działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi



działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana



kierowanie w zakresie działalności społecznej

ogólnobudowlanych

związanych

z

budową

infrastruktury




kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej




rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
projekcja filmów



działalność galerii i salonów wystawienniczych




działalność agencji informacyjnych
działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, zaopiniowanej przez Radę Fundacji, Fundacja może
tworzyć spółki prawa handlowego, a także przystępować do spółek.
4. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację mogą być przeznaczane na
dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej Fundacji.

Organy Fundacji
§7
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji,
3. Rada Fundatorów.

Zarząd
§8
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez
Radę Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Członkami Zarządu Fundacji mogą być osoby z grona Fundatorów, a także spoza grona
Fundatorów.
3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Rada Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka
Zarządu lub prawomocnego skazania Członka Zarządu za przestępstwo wskazane w ust. 3.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin.

§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych organów a w
szczególności:
a)
b)

uchwalanie rocznych planów finansowych,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

c)
d)

zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu,

e)

decydowanie we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)

podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o
ich tworzeniu,

g)
h)

przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
powoływanie Dyrektora Fundacji,

i)

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami,

j)

występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, zmian celu Fundacji, połączenia,
utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,

k)

podejmowanie decyzji i składanie oświadczeń woli w zakresie przystępowania i
zawiązywania przez Fundację spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie
Fundacji w wysokości określonej i ustalonej przez Radę Fundacji oraz zwrot kosztów pełnienia
funkcji w Zarządzie Fundacji. Zwrot kosztów pełnienia funkcji w Zarządzie następuje na
podstawie prawidłowo wystawionych rachunków dokumentujących poniesienie kosztu, w razie
jego przedłożenia Fundacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego poniesienia.
4. W stosunkach pomiędzy Fundację a Zarządem Fundacji, Fundację reprezentuje pełnomocnik
powołany przez Radę Fundacji.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd
uchwały. Uchwały zapadają na posiedzeniach Zarządu - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Szczegółowe zasady zwoływania i
przeprowadzania posiedzeń Zarządu określa Regulamin Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie a w razie Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

Rada Fundacji
§ 10
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech do sześciu członków powołanych i odwoływanych
przez Radę Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Członkowie Rady Fundacji:
1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. do Rady Fundacji mogą być wybierani Fundatorzy lub osoby spoza ich grona.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Rady Fundacji lub prawomocnego skazania Członka Rady Fundacji za przestępstwo
wskazane w ust. 3 pkt. 2.
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością
Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym, do
dnia 30 czerwca każdego roku obrotowego.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

w razie

4. Zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Rady Fundacji reguluje Regulamin Rady
Fundacji uchwalany przez Radę Fundacji.
§ 12
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Wnioskowanie do rady Fundatorów o powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków
Zarządu.
4. Ocena pracy Zarządu, opiniowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz jej
sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania funkcji
w danym roku obrotowym. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze
stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
5. Ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji oraz ustanawianie pełnomocnika
reprezentującego Fundację w stosunkach z jej członkami Zarządu.
6. Opiniowanie uchwał Zarządu w przedmiocie przystępowania przez Fundację do spółek,
zrzeszeń i innych organizacji.
7. Wnioskowanie do Rady Fundatorów o likwidację Fundacji.

Rada Fundatorów
§ 13
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
2. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa wskutek śmierci Fundatora, lub dobrowolnego
zrzeczenia się przez niego praw do członkostwa.
3. Członkostwo w Radzie Fundatorów można łączyć z członkostwem w Radzie Fundacji lub w
Zarządzie.
4. Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał o
zmianie statutu oraz likwidacji Fundacji.
5. Zasady zwoływania i przeprowadzania posiedzeń Rady Fundatorów oraz tryb podejmowania
uchwał określa Regulamin Rady Fundatorów.

1.

§ 14
Do zadań Rady Fundatorów należy w szczególności:
a)

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

b)

Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,

2.

c)
d)

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań

e)

finansowych Fundacji,
Zmiana statutu Fundacji,

f)

Zmiana celu dla jakiego Fundacja została założona,

g)
h)

Podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub o jej cofnięciu,
Podejmowanie uchwały o powołaniu lub odwołaniu likwidatora Fundacji,

i)
j)

Podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
Podjęcie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

Rada Fundatorów zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym, do
dnia 30 czerwca każdego roku obrotowego.

Działalność pożytku publicznego
§ 15
Fundacja od początku swojej działalności może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego. Z prowadzonej działalności pożytku publicznego Fundacja publikuje sprawozdanie w
terminie określonym Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
§ 16
Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest:
 działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział
młodzieży w działaniach w obszarze rozwoju nowych technologii;


upowszechnianie wiedzy na temat działalności organizacji, których celem jest rozwój
w zakresie informatyki i nowych technologii w Polsce i poza jej granicami;



tworzenie klubów, kół zainteresowań oraz ośrodków szkolenia w zakresie informatyki
i nowych technologii;



organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu informatyki
technologii;



wspomaganie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, (w tym m.in. wspomaganie

i nowych

organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej) ze szczególnym
uwzględnieniem zainteresowania ich informatyką i nowymi technologiami;


wspomaganie działalności pożytku publicznego innych podmiotów realizujących cele zbieżne z
celami Fundacji, w tym współpraca z placówkami edukacyjnymi;



przygotowywanie programów edukacji informatyki i nowych technologii;
Odpłatna działalność pożytku publicznego
§ 17

Odpłatną działalnością pożytku publicznego jest:
 prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz środowiska informatycznego i nowych


technologii w Polsce;
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ich rozwoju
intelektualnego z wykorzystaniem nowych technologii;



organizowanie spotkań w zakresie upowszechniania wiedzy i rozwijaniu nowych umiejętności
w obszarze informatyki i nowych technologii;



organizowanie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju edukacji, nauki,
kultury i sportu, a w szczególności imprez kulturalnych i sportowych, informacyjnych i
artystycznych, targów z wykorzystaniem przy ich realizacji nowych technologii;



tworzenie audycji telewizyjnych, radiowych w szczególności w zakresie kultury, sztuki, sportu,
edukacji, nauki oraz realizacja filmów oświatowych i dokumentalnych;



prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych
konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i badań naukowych, prelekcji i spotkań
publicznych w zakresie możliwości zastosowania nowych technologii na rzecz rozwoju kultury,
nauki, sportu.
Zmiana statutu lub celu

§ 18
Zmian statutu Fundacji lub celu dla które Fundacja została założona dokonuje Rada Fundatorów z
własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji i Rady Fundacji albo na wniosek
Zarządu lub Rady Fundacji. Rada Fundatorów dokonuje zmian statutu lub celu Fundacji uchwałą
podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady
Fundatorów.
Likwidacja Fundacji
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady Fundatorów.
2. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale, o której mowa w pkt. 2, nie powoła likwidatorów, likwidację
Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone uchwałą
Rady Fundatorów w całości na cele zbliżone do celów Fundacji określonych w § 3 Statutu.
Połączenie z inną fundacją

1.
2.

§ 20
Fundacja może zostać połączona z inną Fundacją.
Uchwałę o połączeniu Fundacji z inną fundacją dokonuje Rada Fundatorów z własnej inicjatywy
po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji i Rady Fundacji albo na wniosek Zarządu
lub Rady Fundacji.

3.

Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku w sposób istotny zmianie uległby cel Fundacji.

