Statut
FUNDACJA TECHYA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Fundacja o nazwie “Fundacja Techya” zwana dalej “Fundacją”, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
1.2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Olejarczyka zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Marcina Krzesia w dniu 7 maja 2021
roku.
1.3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
1.4. Fundacja jest niedochodową organizacją pozarządową.
1.5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. pracy i
polityki społecznej.
1.6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
1.7. Fundacja posiada osobowość prawną.
1.8. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§2
CELE FUNDACJI
2.1. Wyłącznym celem fundacji jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w
następującym zakresie:
● 2.1.1. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy;
● 2.1.2. działalności charytatywnej;
● 2.1.3. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
● 2.1.4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
● 2.1.5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
● 2.1.6. promocji i organizacji wolontariatu;
● 2.1.7. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.

§3
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
3.1. Przedmiot działalności Fundacji, a jednocześnie przedmiot jej działalności statutowej w
zakresie pożytku publicznego, stanowi działalność mającą na celu realizację celów Fundacji
określonych w § 2 powyżej, wykonywaną w sposób opisany w § 4 poniżej, obejmujący co
następuje:
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3.1.1. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z);
3.1.2. pozostała działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
3.1.3. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD
82.11.Z);
3.1.4. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z);
3.1.5. badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z);
3.1.6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
3.1.7. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
3.1.8. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
3.1.9. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
3.1.10. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
3.1.11. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD
58.29.Z);
3.1.12. działalność związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
3.1.13. działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
3.1.14. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
3.1.15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B);
3.1.16. działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z);
3.1.17. pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
3.1.18. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
3.1.19. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
3.1.20. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z);
3.1.21. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
3.1.22. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z);
3.1.23. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
3.1.24. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3.1.25. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD70.22.Z);
3.1.26. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
3.1.27. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
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3.1.28. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
3.1.29. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
3.1.30. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
3.1.31. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
3.1.32. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
3.1.33. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z);
3.1.34. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)

3.2. Fundacja może prowadzić działalność statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą.
3.3. Działalność statutowa Fundacji, wymieniona w § 2, § 3 oraz § 4 może być prowadzona
jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego. może być wykonywana
odpłatnie (odpłatna działalność pożytku publicznego) lub nieodpłatnie (nieodpłatna
działalność pożytku publicznego).
§4
ZASADY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
4.1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
●

●

●

●
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4.1.1. ułatwianie przepływu informacji, wiedzy technologicznej oraz informatycznej,
usług i innych środków z nią związanych, dla zwiększenia efektywności działania
organizacji pozarządowych na rzecz członków społeczeństwa;
4.1.2. dostarczanie organizacjom pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym
usług i wiedzy technologicznej oraz specjalistycznej niezbędnej im do wykorzystania
pełnego potencjału ich działalności oraz realizacji projektów z zakresu pożytku
publicznego;
4.1.3. dostarczanie usług technologicznych oraz informatycznych wspierających
rozwój sektora gospodarczego w zakresie jednoosobowych działalności
gospodarczych oraz mikro i małych przedsiębiorstw.
4.1.4. przyznawanie nagród i stypendiów dla osób fizycznych, które wyróżniają się
wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki na polu działalności społecznej
związanej z realizacją celów Fundacji;
4.1.5. organizację staży oraz praktyk dla uczniów oraz studentów kierunków
związanych z realizacją celów Fundacji.

§5
FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
5.1. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w
innych organizacjach w kraju i za granicą.
5.2. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać inne osoby prawne, osoby
fizyczne oraz inne podmioty realizujące te same cele.
5.3. Fundacja może przystępować do międzynarodowych i polskich organizacji
posiadających podobne cele statutowe.
5.4. Dla osiągnięcia celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i
zagranicznymi na podstawie stosownych umów i porozumień a także podejmować starania
o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

§6
MAJĄTEK I DOCHÓD FUNDACJI
6.1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset
złotych).
6.2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej bieżącej działalności
pochodzą w szczególności z:
● 6.2.1. Darowizn, spadków, zapisów.
● 6.2.2. Subwencji i dotacji od osób prawnych i fizycznych.
● 6.2.3. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
kapitałowych, papierów wartościowych, aktywów, nieruchomości i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, itp.
● 6.2.4. Dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
● 6.2.5. Dochodów z majątku fundacji.
● 6.2.6. Dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

§7
WŁADZE FUNDACJI
7.1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
● 7.1.1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych
przez Fundatora na czas nieokreślony.
● 7.1.2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) odwołanie przez Fundatora,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka Zarządu.

●
●

7.1.3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Fundatora w drodze pisemnego wypowiedzenia.
7.1.4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7.3. Do kompetencji Zarządu należy:
● 7.3.1. kierowanie działalnością Fundacji,
● 7.3.2. realizacja celów statutowych,
● 7.3.3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
● 7.3.4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
● 7.3.5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
● 7.3.6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
● 7.3.7. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
● 7.3.8. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
7.4. Zarząd co roku zobowiązany jest złożyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na
ręce Fundatora.
7.5 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
● 7.5.1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
● 7.5.2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
● 7.5.3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli
dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
● 7.5.4. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu nie jest wymagane
wcześniejsze poinformowanie o posiedzeniu Zarządu.
7.6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może
dwóch członków Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
7.7. Fundacja może powołać rzecznika prasowego, upoważnionego do informowania o
działaniach i założeniach statutowych Fundacji na użytek środków masowego przekazu.
7.8. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

8.2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
● 8.2.1. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
● 8.2.3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator na
wniosek Zarządu Fundacji.
8.3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
● 8.3.1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do
spraw pracy i polityki społecznej.
● 8.3.2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek własny lub na wniosek
Zarządu Fundacji.
● 8.3.3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.

