Statut Fundacji

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Fundacja „BTech”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Natalię
Grosz (Repertorium A nr 3352/2017), w dniu 20 lipca 2017 r.
§ 2.

1.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować do
spółek i fundacji. `

§ 3.
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 4.
1.

Fundacja może używać pieczęci identyfikującej jej nazwę i siedzibę.

2.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.
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Rozdział II
Cele Fundacji i jej działalność

§ 5.
1.

Celami fundacji są:
1)

wspieranie osób uzdolnionych w dziedzinie informatyki, w szczególności osób
niepełnosprawnych;

2)

usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych;

3)

działalność na rzecz osób z innymi dysfunkcjami, w tym w szczególności: dysleksja,
dysgrafia, dysortografia;

4)

kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie informatyki;

5)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

6)

działalność charytatywna;

7)

ochrona i promocja zdrowia;

8)

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10)

działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej, w szczególności w branży informatycznej;

11)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

12)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

13)

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14)

porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

15)

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;

16)

upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

17)

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;

18)

promocja i organizacja wolontariatu.
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§ 6.
1.

Fundacja realizując cele statutowe prowadzi działalność społeczną, kulturalną i oświatową.

2.

Fundacja realizując cele statutowe może prowadzić działalność w formie nieodpłatnej i
odpłatnej pożytku publicznego

3.

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie działalności nieodpłatnej poprzez:
1)

współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi
organizacjami,

2)

prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

3)

wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele,

4)

przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich zarówno krajowych jak i
zagranicznych,

5)

prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

6)

udział i organizację targów i wystaw,

7)

bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami
Fundacji,

8)

pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów
Fundacji,

9)

działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji,

10)

promowanie członków Fundacji,

11)

tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy badawczej i twórczej oraz adaptacja nowych
miejsc i przestrzeni potrzebnych do realizacji celów Fundacji,

12)

organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych (pokazów, spotkań autorskich,
wystaw, konkursów, dyskusji i innych),

13)

organizowanie warsztatów, szkoleń i innych (dla profesjonalistów i amatorów),

14)

organizowanie konferencji i wykładów naukowych i popularnonaukowych,

15)

organizowanie i prowadzenie warsztatów informatycznych,

16)

ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, nagród osobom fizycznym jak i
prawnym,

17)

współdziałanie i realizacja projektów informatycznych z organizacjami i instytucjami
prowadzącymi podobną działalność,

18)

prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych,

19)

przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych
tematycznie z działalnością Fundacji,

20)

możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o celach
statutowych zbieżnych z celami Fundacji,
Str. 3/9

21)

współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego
przekazu, przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,

4.

22)

organizację kampanii społecznych,

23)

organizację obozów i pobytów zorganizowanych stacjonarnych i wędrownych,

24)

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Fundacja realizuje swoje cele w zakresie działalności odpłatnej poprzez:
1)

współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi
organizacjami,

2)

prowadzenie i wspieranie badań naukowych,

3)

wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele,

4)

przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich zarówno krajowych jak i
zagranicznych,

5)

prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

6)

udział i organizację targów i wystaw,

7)

zwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami
Fundacji,

8)

pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów
Fundacji,

9)

działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji,

10)

promowanie członków Fundacji,

11)

tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy badawczej i twórczej oraz adaptacja nowych
miejsc i przestrzeni potrzebnych do realizacji celów Fundacji,

12)

organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych (pokazów, spotkań autorskich,
wystaw, konkursów, dyskusji i innych),

13)

organizowanie warsztatów, szkoleń i innych (dla profesjonalistów i amatorów),

14)

organizowanie konferencji i wykładów naukowych i popularnonaukowych,

15)

organizowanie i prowadzenie warsztatów informatycznych,

16)

ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych, nagród osobom fizycznym jak i
prawnym,

17)

współdziałanie i realizacja projektów informatycznych z organizacjami i instytucjami
prowadzącymi podobną działalność,

18)

prowadzenie informacyjnej strony internetowej, tworzenie bazy danych,

19)

przygotowywanie i tłumaczenie na i z języków obcych publikacji związanych
tematycznie z działalnością Fundacji,
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20)

możliwość członkostwa w organizacjach non profit polskich i zagranicznych o celach
statutowych zbieżnych z celami Fundacji,

21)

współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego
przekazu, przedsiębiorstwami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,

5.

22)

organizację kampanii społecznych,

23)

organizację obozów i pobytów zorganizowanych stacjonarnych i wędrownych,

24)

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. Całość dochodów uzyskanych z działalności
gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych. Fundacja prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie:
a. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
b. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
c. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z
d. Pozostała działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD
58.29.Z
e. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
f. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność PKD 63.11.Z
g. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 70.22.Z
h. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych PKD 62.09.Z
i. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z
j. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z
k. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z
l. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
m. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
85.59.B
n. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
o. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
p. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
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q. Działalność agencji informacyjnych PKD 63.91.Z
r. Pozostała

działalność

usługowa

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana PKD 63.99.Z
s. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PKD 78.10.Z
6.

Zarząd Fundacji rozdziela dokumentację na dokumentację związaną z działalnością
prowadzoną w formie nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz na dokumentację
związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

7.

Fundacja może zlecać wykonywanie usług Członkom Zarządu Fundacji w ramach
prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Decyzje w tym zakresie podejmowane
są w drodze uchwał Zarządu Fundacji przyjmowanych zwykłą większością głosów, przy
czym od głosowania wyłączony jest wówczas Członek Zarządu Fundacji, którego zlecenie
dotyczy.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 7.
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz (kapitał) założycielski w wysokości 5.000,00 złotych,
wniesiony przez fundatora, który stanowią wkłady pieniężne fundatora w kwocie 5.000,00
złotych.
§ 8.

1.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności mogą pochodzić z:
1)

darowizn, spadków i zapisów,

2)

dotacji i subwencji grantowych,

3)

dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

4)

odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

5)

dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,

6)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

7)

dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej
prowadzonej przez Fundację,

8)

innych źródeł.
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§ 9.
1.

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach
gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

Rozdział IV
Zarząd Fundacji
§ 10.
1.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 11.
1.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji i dwóch
Wiceprezesów Zarządu Fundacji, powoływanych na czas nieokreślony.

3.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi Wojciech Bogdański – Prezes Zarządu
Fundacji oraz Krzysztof Wertka – Wiceprezes Zarządu Fundacji i Daniel Gaweł – Karwatka –
Wiceprezes Zarządu Fundacji.

4.

Nowi Członkowie Zarządu Fundacji przyjmowani są w poczet Członków Zarządu Fundacji
na mocy uchwały Członków Zarządu Fundacji powziętej zwykłą większością głosów.

5.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku rezygnacji członka Zarządu Fundacji
składanej na ręce pozostałych Członków Zarządu Fundacji, śmierci lub odwołania decyzją
pozostałych członków Zarządu Fundacji.

6.

Zarząd Fundacji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu podejmuje decyzje w
drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia
uchwały głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.

7.

Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

8.

Zarząd Fundacji może działać w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy Zarządu
Fundacji.

9.

Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.
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§ 12.
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1)

uchwalanie planów działania fundacji

2)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

3)

zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

4)

uchwalanie regulaminów,

5)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

6)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

7)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

8)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

9)

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 13.
1. Zarząd Fundacji

może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą

spraw należących do zadań Fundacji.
§ 14.
1. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań w imieniu
Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie. W sprawach,
w których stroną umowy z Fundacją jest jeden z członków Zarządu Fundacji, Fundację
reprezentują dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15.
1.

Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały powziętej zwykłą większością
głosów. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została
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ustanowiona.
§ 16.
1.

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

2.

Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały powziętej zwykłą
większością głosów.
§ 17.

1. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku
Fundacji.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.
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