Statut
Fundacji KOMPUTRONIK
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja KOMPUTRONIK, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Spółkę pod firmą KOMPUTRONIK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (REGON: 634404229, NIP: 9720902729), zwaną
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja
Adamskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu, w dniu 24.01.2018 r.
(repertorium A nr 662/2018).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Podstawowym terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i poza jego granicami, a także przystępować do spółek i
fundacji.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. informatyzacji.
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§4
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy, o
której mowa w ust. 1.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i poza jego granicami działalność gospodarczą,
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja nie może prowadzić działalności statutowej odpłatnej i działalności
gospodarczej w tej samej dziedzinie.
5. Działalność statutowa nieodpłatna, działalność statutowa odpłatna, jak również
prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza, będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników każdej z tych działalności, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących
rachunkowości.
6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Nadwyżkę przychodów nad
kosztami przeznacza na cel określony w § 6 ust. 1.
7. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
8. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia działalności
przez Fundację, a kończy dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym się
rozpoczął.
§5
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 jej celów.
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Rozdział II
Cele działania Fundacji
§6
1. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, na rzecz ogółu społeczności.
Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają
wpływ na kształcenie, nauczanie i rozwój dzieci i młodzieży oraz służą rozwojowi
społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu.
2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
e) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
f) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
g) działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości;
h) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
k) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
m) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
n) działalności

na

rzecz

organizacji

pozarządowych

oraz

podmiotów
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wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1, w zakresie
określonym w lit. a-m.
§7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
b) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych
do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji w kraju i poza jego granicami;
c) organizowanie lub finansowanie akcji społecznych;
d) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i
organizacyjnej;
e) udzielanie pomocy finansowej jednorazowej lub w formie stypendiów i
ustanawianie nagród dla osób szczególnie uzdolnionych;
f) organizowanie,

wspieranie

i

finansowanie

imprez

charytatywnych,

artystycznych, w tym wernisaży, wystaw i koncertów, jak również kursów,
szkoleń, prelekcji, sympozjów, praktyk zawodowych, konferencji i prezentacji,
publikacji i wydawnictw;
g) współpracę z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, w tym przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,
oraz instytucjami publicznymi w kraju i poza jego granicami.

§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w
następujących dziedzinach:
a) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.19.Z);
b) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (PKD 47.91.Z);
c) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z);
d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
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e) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
f) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD
58.29.Z);
g) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
h) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z);
i) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (PKD 62.09.Z);
j) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z);
k) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
l) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z);
m) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
o) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
p) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).
2. Zarząd może postanowić o prowadzeniu działalności gospodarczej w innych
dziedzinach niż wskazane w ust. 1.
§9
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
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b) przekazywaniu jej majątku na rzecz członków jej organów lub jej pracowników
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 organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych zero groszy), w tym 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero
groszy) na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
§ 11
Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów;
c) odpisów podatkowych;
d) zbiórek publicznych;
e) majątku Fundacji;
f) odsetek bankowych, udziałów, lokat;
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
h) działalności gospodarczej.
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Rozdział IV
Zarząd Fundacji
§ 12
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jego
pracach, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w tych pracach, w tym kosztów podróży.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równiej liczby głosów decydujący jest głos
Prezesa Zarządu.
§ 13
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora
na czas nieokreślony.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) śmierci członka Zarządu;
d) odwołania przez Fundatora;
3. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora
w każdym czasie. Oświadczenie o odwołaniu Fundator składa na piśmie
odwoływanemu członkowi Zarządu.
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§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu;
h) wnioskowanie do Fundatora o połączenie albo o likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co
najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 17
Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
b) dokonywanie zmian statutu Fundacji;
c) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją albo o likwidacji Fundacji;
d) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu majątku Fundacji po jej likwidacji.
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.
3. W przypadku, gdy Fundator nie będzie mógł wykonywać uprawnień
przewidzianych w statucie, w tym w razie utraty przez niego bytu prawnego,
uprawnienia te wykonywać będzie osoba fizyczna, która w imieniu i na rzecz
Fundatora składała oświadczenie o ustanowieniu Fundacji albo spadkobiercy tej
osoby.

Poznań, 9 lutego 2018 r.
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