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TEKST JEDNOLITY STATUT 
 

 Fundacji ALE Nauczanie  

(dotychczas Fundacja POZROBOT) 

z dnia 03 stycznia 2017 roku  

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja ALE Nauczanie ustanowiona została przez Piotra Tadeusza Kurzycę, Krzysztofa Henryka 

Krajewskiego i Jakuba Macieja Piaseckiego, zwanych dalej Fundatorami. 

 

§ 2 

Fundacja ALE Nauczanie, zwana dalej Fundacją, posiada osobowość prawną i działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 3 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Fundacji jest 

miejscowość  Przeźmierowo.  

§ 4 

Dla właściwej realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 6 

Fundacja używa prawnie zastrzeżonego znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu 

jednostek. 

§ 7 

Fundacja  może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych. 

 

§ 8 

Fundacja używa pieczęci ze swoimi danymi identyfikacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9  

Fundacja może tworzyć oddziały lub filie dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów. 

 

§ 10 

Fundacja może tworzyć zrzeszenia i spółki oraz przystępować do innych tego typu struktur dla 

efektywnego urzeczywistniania swoich celów. 
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§ 11 

Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, medale, odznaki, dyplomy, przyznawać stypendia oraz 

inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji 

celów Fundacji. 

 

Dział II 

Cele i formy działania Fundacji 

 

§ 12 

Celem Fundacji jest: 

1.  oświata i wychowanie w zakresie nowych technologii – ze szczególnym uwzględnieniem robotyki  

      i informatyki,  

2.  popularyzowanie wiedzy o sposobach wykorzystywania osiągnięć nowych technologii zarówno w 

życiu codziennym jaki i w działalności profesjonalnej,  

3.  organizowanie i wspieranie różnych form aktywnego wypoczynku, połączonego z poszerzaniem 

wiedzy o nowych technologiach i umiejętności ich wykorzystywania.      

 

§ 13 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1.  pozyskiwanie funduszy, 

2.  organizację szkoleń, kursów i warsztatów jako wsparcia  merytorycznego, 

3. organizację wystaw i targów,  

4.  organizację konkursów wiedzy w zakresie nowych technologii lub umiejętności ich wykorzystania, 

5.  organizację sympozjów, debat, kongresów i konferencji naukowych 

6. publikacje książek, podręczników, poradników, periodyków, czasopism i innych wydawnictw 

popularno – naukowych 

7.  współpracę z ośrodkami akademickimi polskimi i zagranicznymi 

 

§ 14 

Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów lub osób zbieżną z 

celami Fundacji. 

 

§ 15 

Jeżeli jest to uzasadnione realizacją celów Fundacji, może ona także podejmować współpracę z 

administracją państwową i samorządową oraz z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami 

krajowymi i zagranicznymi, w tym szczególności szkołami publicznymi i niepublicznymi, a także 

przekazywać im środki pieniężne i rzeczowe w każdej dopuszczalnej formie prawnej, na realizację 

działalności zgodnej z celami Fundacji. 
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Dział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 16 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc 

pięćset złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.  

 

 

§ 17 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

1. Funduszu założycielskiego, 

2. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, 

3. Ofiarności publicznej, w szczególności z darów, zbiórek i imprez publicznych, 

4. Nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sądy, 

5. Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów  

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,  

6. Odsetek i depozytów bankowych,  

7. Dochodów z udziału w zyskach osób prawnych i innych organizacji, której Fundacja jest członkiem,  

8. Dochodów z wszelkich innych dopuszczonych prawem operacji finansowych, 

9. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.   

 

§ 18 

Fundacja ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. 

 

§ 19 

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów 

statutowych oraz pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji. 

 

§ 20 

 Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 21 

1. Fundacja może prowadzić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

1)      (PKD 46.49.Z)  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 

2)      (PKD 46.5)  Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

3) (PKD 46.90.Z)  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

4) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

5) (PKD 47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 

6) (PKD 46.69.Z)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 

7) (PKD 85.59)  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

8) (PKD 85.59.B)  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
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9) (PKD 85.60.Z)  Działalność wspomagająca edukację. 

10) (PKD.32.40.Z)  Produkcja gier i zabawek, 

11) (PKD 46.42.Z)  Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

12) (PKD 47.62.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach,  

13) (PKD 47.89.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach, 

14) (PKD 46.19.Z)  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

15) (PKD 74.90.Z)  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

16) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

17) (PKD 47.59.Z) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów 

użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

18) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

19) (PKD 62.02.Z)  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

20) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

21) (PKD.62.01.Z)  Działalność związana z oprogramowaniem,  

22) (PKD 95.11.Z)  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 

4. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000,00 zł. 

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów. 

6. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków 

własnych. 

7. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 

8. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd 

Fundacji. 

9. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje 

nadzór nad ich działalnością. 

10. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności 

związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne 

jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

11. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. 

12. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu 

określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

13. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne.  

 

 

§ 22 
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Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

Dział IV 

Organy i organizacja Fundacji 

 

§ 23 

Organami Fundacji są:  

1. Zarząd Fundacji, 

2. Rada Programowa. 

 

§ 24 

Zarząd Fundacji 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest najwyższym organem Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji liczy od jednej do pięciu osób. Członkowi Zarządu może zostać powierzona 

funkcja Prezesa Zarządu Fundacji. 

3. Pierwszy Zarząd, w tym Prezesa Zarządu wskazują Fundatorzy. Członek Zarządu może być w 

każdym czasie odwołany uchwałą Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji ma prawo powoływania 

kolejnych Członków Zarządu Fundacji, w tym powierzenia funkcji Prezesa Zarządu. Powołanie 

członka Zarządu wymaga powzięcia przez Zarząd uchwały.   

4. Czas trwania Zarządu jest nieograniczony. 

5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności. 

a) Kierowanie działalnością Fundacji i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji; 

b) Zarządzanie majątkiem Fundacji; 

c) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

d) Ustalanie składu Zarządu Fundacji; 

e) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji; 

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Jeżeli niniejszy Statut lub właściwe przepisy prawa 

nie stanowią inaczej, uchwałę Zarządu Fundacji uważa się za powziętą jeżeli za jej przyjęciem 

oddano więcej głosów za niż przeciw, a w głosowaniu udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu 

lub co najmniej połowa wszystkich członków Zarządu, jeżeli pozostali członkowie Zarządu nie 

stawili się na posiedzenie, pomimo powiadomienia ich o terminie tego posiedzenia na co 

najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Powiadomienia o terminie posiedzenia mogą być 

dokonywane pisemnie,  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – jeżeli 

członek Zarządu podał adres poczty elektronicznej w tym celu. W powiadomieniach o terminie 

posiedzenia Zarządu należy wskazać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia Zarządu oraz 

porządek obrad. Głosowanie w sprawach nie objętych porządkiem obrad posiedzenia Zarządu 

dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą wszystkich członków Zarządu Fundacji.  Posiedzenia 

Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez niego upoważniona – a w jego 

braku, najstarszy wiekiem członek Zarządu Fundacji.  

7. Prezes Zarządu uprawniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji na zewnątrz i 

składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym również do podejmowania decyzji w 

sprawach finansowych i zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym. Członek Zarządu 
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Fundacji nie pełniący funkcji Prezesa Zarządu może reprezentować Fundację tylko łącznie z 

innym członkiem Zarządu Fundacji, w tym łącznie z Prezesem Zarządu Fundacji.  

8. Każdy członek Zarządu Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za udział w składzie 

Zarządu Fundacji określana jest przez jednomyślną uchwałę całego Zarządu Fundacji. 

 

§ 25 

Rada Programowa 

1. Zarząd może ustanowić w drodze uchwały Radę Programową, będącą organem o uprawnieniach 

opiniodawczo – doradczych. 

2. Wyboru członków Rady Programowej dokonuje Zarząd spośród osób o uznanym autorytecie lub 

szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. 

3. Szczegółowy skład i organizację Rady Programowej określa uchwała Zarządu. 

 

Dział V 

Postanowienia szczególne 

 

§ 26 

Zarząd Fundacji ma prawo dokonywania zmian w Statucie Fundacji w formie uchwał. Zmiany te mogą 

również obejmować zmiany lub rozszerzenie celów Fundacji, dla realizacji których została ona 

ustanowiona. 

§ 27 

Decyzję o likwidacji Fundacji i wyborze likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po 

likwidacji przeznacza się na realizację zadań statutowych Fundacji lub na realizację zadań 

statutowych innej fundacji, której cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 

                                    

 

       

 

 

             ____________________               ____________________               ___________________ 

                       Piotr Kurzyca                              Krzysztof Krajewski                            Jakub Piasecki 

                     Prezes Zarządu                               Członek Zarządu                             Członek Zarządu 

 


