Statut Fundacji Interaktywnej v.2.0
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

Fundacja pod nazwą “Fundacja Interaktywna” zwana w dalszej treści Statutu
“Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz
niniejszego Statutu.
Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Piotrowskiego (numer PESEL:
83031405077) zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym
przez asesora notarialnego – Annę Marciniak-Sikora w kancelarii notarialnej w
Łodzi, w dniu 19-01-2012.
§2

1. Siedzibą fundacji jest miasto Zelów w województwie łódzkim.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. 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
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym do nadzoru nad fundacją ze względu na cel Fundacji jest
Minister Edukacji Narodowej.
§5
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§6
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku
publicznego 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.
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2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać
będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Celami Fundacji są:
a. prowadzenie edukacji społecznej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
metod i środków;
b. wspieranie pożytecznych społecznie badań naukowych z zakresu inżynierii
oprogramowania.
2. Fundacja zajmuje się w szczególności edukacją społeczną w zakresie:
a. edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony środowiska i
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

bezpieczeństwa publicznego;
edukacji ogólnorozwojowej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym;
edukacji z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia;
eliminowanie barier społecznych między ludnością miast i wsi;
aktywizacja osób pozbawionych pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
promocji kultury fizycznej i turystki;
promocji przedsiębiorczości;
promocji i popularyzacji idei Ekonomii Społecznej;
propagowania postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i
umacnianie świadomości narodowej;
edukacji na temat kombatantów i osób represjonowanych;
pogłębianie wiedzy społecznej o integracji europejskiej i Unii Europejskiej;
promocji kontaktów i współpracy między społeczeństwami Unii
Europejskiej;
propagowania równości płci;
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
edukacji na temat kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
walki z postawami antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji
mniejszości seksualnych i mniejszości narodowych w Polskim
społeczeństwie;
promocji wolontariatu;
likwidacji barier społecznych dla osób niepełnosprawnych;
propagowania tolerancji dla osób chorych psychicznie;
profilaktyki uzależnieniom i patologiom społecznym;
zapobiegania przemocy w rodzinie, szkołach i placówkach publicznych;
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
propagowania wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
promocji działań wspomagających rozwój demokracji;
walki z wykluczeniem cyfrowym;
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§8
1. Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
a) tworzenie, dystrybucję i promocję innowacyjnych aplikacji i gier webowych,
mobilnych i desktopowych;
b) organizacje i promocje szkoleń, kursów, konferencji, wykładów,
sympozjów, webinariów, warsztatów, seminariów, przedstawień i innych
wydarzeń o charakterze edukacyjnym;
c) tworzenie, dystrybucję i promocję materiałów audio wizualnych,
d) tworzenie, dystrybucję i promocję książek, broszur, czasopism, ulotek i
innych materiałów poligraficznych;
e) prowadzenie ifinansowanie innowacyjnych projektów badawczych
Inżynierii Oprogramowania związanych z edukacją społeczną, socjologią i
medycyną.
f) wspieranie inicjatyw propagujących wymianę wiedzy z dziedziny inżynierii
oprogramowania i edukacji społecznej między osobami fizycznymi,
organizacjami, placówkami naukowymi i firmami.
g) promocje inwestycji w edukację społeczną wśród władz lokalnych i
krajowych.
§9
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może podejmować
współpracę z innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
3. Fundacja może przynależeć do innych organizacji krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych o celach zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w
kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
§11
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku fundacji;
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
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Rozdział IV. Władze Fundacji
§12
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna
§13
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze:
a. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych
Fundacji;
b. kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji ze swojej
działalności;
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do 5 członków w tym Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom.
4. Fundator w drodze uchwały wybiera pierwotny skład Komisji Rewizyjnej i
wskazuje jej pierwszego Przewodniczącego.
5. Kolejnych Członków Komisji Rewizyjnej w miejsce tychktórzy przestali pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzania składu powołuje Zarząd Fundacji na mocy uchwały.
6. W razie braku Przewodniczącego nowego Przewodniczącegowybiera Komisja ze
swojego grona poprzez normalną uchwałę.
7. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
8. Komisja Rewizyjna licząca 2 członków podejmuje wszystkie uchwały
jednomyślnie.
9. Komisja Rewizyjna licząca więcej niż 2 członków wszystkie uchwały podejmuje
zwykłą większością głosów, każdy z członków Komisji Rewizyjnej dysponuje
jednym głosem, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos
Przewodniczącego.
10. Wszystkie głosowania Komisji Rewizyjnej są jawne i wymagają obecności
wszystkich członków Komisji.
11. Komisja Rewizyjna może poprzez uchwałę odwołać członka Zarządu w
następujących przypadkach:
a. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
b. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
c. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
12. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. 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;
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone
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zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie organizacji pożytku
publicznego;

Zarząd
§14
1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, zarządzającym Fundacji oraz
reprezentującym ją na zewnątrz liczącym od 2 do 5 członków w tym Prezesa
Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy jego posiedzeniom.
3. Fundator w drodze uchwały wybiera pierwotny skład Zarządu Fundacji i wskazuje
jej Prezesa.
4. Nowych członków Zarząduw miejsce członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzania składu powołuje Zarząd poprzez uchwałę.
5. W razie braku Prezesa, Zarząd wybiera ze swojego grona nowego Prezesa na
mocy uchwały.
6. Członkiem Zarządu nie może być osobaskazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
8. Zarząd Fundacji wszystkie uchwały podejmuje zwykłą większością głosów, aw
przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
9. Wszystkie głosowania Zarządu są jawne i wymagają obecności co najmniej 2/3
wszystkich członków Zarządu.
10. Każdy z członków Zarządu ma prawo podejmować działania w imieniu Fundacji,
za które ponosi odpowiedzialność przed Zarządem fundacji.
11. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
e. ustalanie wielkości zatrudnienia;
f. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i
nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z
Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
g. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego
przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności
Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności
pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną oraz podawanie sprawozdania do publicznej
wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;
h. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
i. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych;
12. Zarząd może odwołać w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej w
przypadku:
a. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji;
b. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
c. istotnego naruszenia postanowień Statutu;
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§15
1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Komisji
Rewizyjnej, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w
związku małżeńskim 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”;
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Komisji Rewizyjnej,
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 Komisji Rewizyjnej, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji;
d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Komisji Rewizyjnej członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać
może każdy członek Zarządu samodzielnie z wyjątkiem spraw majątkowych o
wartości ponad 5000 zł.
2. W sprawach majątkowych o wartości powyżej kwoty 5 000 zł wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
§17
1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa:
a. wskutek złożenia przez członka Zarządowi pisemnej rezygnacji - z dniem
złożenia rezygnacji;
b. śmierci członka;
2. Jeśli wszyscy członkowie Zarządu utracili by swoje mandaty Fundator jest
uprawniony do powołania nowego składu Zarządupoprzez uchwałę.Do niego
należy również wskazanie nowego Prezesa Fundacji.

Rozdział V. Inne Postanowienia
§18
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30grudnia,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§19
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1. Wszystkie niewymienione w statucie kwestie regulują przepisy prawa polskiego.
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