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 STATUT  
FUNDACJI „Digital University” 

 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1  
 

Nazwa Fundacji 
 
Fundacja pod nazwą: Fundacja „Digital University”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona 
aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Justyną Jaśkiewicz, mającą siedzibę w 
Warszawie przy ulicy Dobrej numer 4 lokal 12, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego 
Statutu. 
 
 

§ 2  
 

Teren działania, siedziba Fundacji 
 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą ze szczególnym 
uwzględnieniem terytoriów państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania lub współpracować z nimi. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 
6. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych 

oznaczeń. 
7. Fundacja może przyznawać honorowe tytuły i odznaczenia osobom zasłużonym dla 

Fundacji lub dla realizacji jej celów. 
 
 

§ 3 
 

Czas trwania 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2/8 

Rozdział II 
Przedmiot działania Fundacji 

 
§ 4 

 
Cele i formy działania fundacji, Odznaczenia Fundacji 

 
1. Celem Fundacji jest propagowanie wiedzy i szerzenie świadomości w obszarze technologii 

cyfrowych. 
2. Fundacja realizuje swoje cele w poprzez: 

2.1 organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, seminariów i konferencji, 
2.2 organizowanie i finansowanie stypendiów i grantów dla uzdolnionej młodzieży. 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego na zasadach i z zachowaniem ograniczeń określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione 
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów. 

4. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację. 
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
których działalność jest zbieżna lub tożsama z celami statutowymi Fundacji. 

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w § 7. 
 
 
 

Rozdział III 
Majątek Fundacji 

 
§ 5 

 
Fundusz założycielski, dochody i inne składki majątkowe Fundacji 

 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3000 złotych (trzy tysiące 

złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątku 
nabyte w trakcie działalności Fundacji, pochodzące z:  
1.1. z darowizn krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
1.2. z działalności gospodarczej Fundacji; 
1.3. ze spadków, zapisów, dotacji i subwencji; 
1.4. z kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika 

przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie określonym w 
przepisach prawa podatkowego; 

1.5. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 
1.6. ze zbiórek 
1.7. z funduszów celowych i programów europejskich. 

2. Część z funduszu założycielskiego w kwocie 1,000 złotych (tysiąca złotych), przeznaczona 
jest na rozpoczęcie wykonywania przez Fundację działalności gospodarczej. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) wyłącznie, 
gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa wysokość długów spadkowych. 

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów fundacji. 
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5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 
gospodarczych, a także spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.  

 
 

§ 6 
 

Sponsorzy Fundacji 
 
1. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji: 

1) Osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 2000 
zł (dwa tysiące złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu, 

2) Osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
która dokonała wpłaty na rzecz fundacji kwoty w wysokości co najmniej 20000 zł 
(dwadzieścia tysięcy złotych) i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.  
 
 

§ 7 
 

Działalność gospodarcza Fundacji 
 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, w rozmiarach służących realizacji tych celów, Fundacja 
może prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi 
podmiotami w kraju i za granicą, w tym Fundatorami i osobami trzecimi powiązanymi z 
Fundatorami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Za zgodą Fundatorów, działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona 
poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie udziałów lub akcji. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 
a) 58.11.Z - Wydawanie książek, 
b) 58.13.Z - Wydawanie gazet, 
c) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
d) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
e) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 
f) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
g) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi, 
h) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
i) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, 
j) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
k) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność, 
l) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 
m) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, 
n) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
o) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 
p) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 
q) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
r) 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 



 4/8 

s) 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

t) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
u) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 
v) 85.59.A - Nauka języków obcych, 
w) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
x) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. 

4. Działalność, dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie 
odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu. 

5. Dochody osiągane z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą na realizację 
celów statutowych Fundacji. 

 
 

§ 8 
 

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 
 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgo rachunkowe na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. 
 
 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

 
 

§ 9 
 

Organy Fundacji 
 

1. Organami Fundacji są: 
1) Zarząd Fundacji,  
2) Rada Fundacji, 
3) Rada Programowa Fundacji. 

 
 

§ 10 
 

Zarząd Fundacji 
 
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Fundacji. 
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu jest również Prezesem Zarządu. W 

przypadku Zarządu wieloosobowego, Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu wybierają 
członkowie Zarządu spośród siebie. 

3. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.  
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§ 11 
 

Wygaśniecie członkostwa Zarządu 
 
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby 

uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenie się członkostwa lub odwołanie 
przez Radę Fundacji. 

2. Rada Fundacji w drodze uchwały może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. 
3. Do odpowiedzialności członków Zarządu za sprawowanie swych funkcji mają odpowiednio 

zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W 
wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w 
stosunku do członków Zarządu zatrudnionych w Fundacji kwotę 3-krotnego średniego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał.  

 
 

§ 12 
 

Kompetencje Zarządu 
 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacje na zewnątrz. 
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji: 
a) realizacja celów Fundacji, 
b) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
c)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
d) sporządzania preliminarzy dochodów i wydatków, 
e) wykonywanie zatwierdzonych planów dochodów i wydatków, 
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,  
g) powołanie i odwołanie członków Rady Programowej Fundacji, 
h) przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnienie,  
i) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. 
 
 

§ 13 
 

System głosowania Zarządu 
 

1. Uchwały Zarządu nie wymaga zaciągnięcia zobowiązania nieprzekraczającego kwoty do 
50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w skali roku. Wszelkie inne decyzje podejmuje 
Zarząd w drodze uchwały. 

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co 
najmniej 2/3 członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa. 
Uchwały zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania 
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na te formę głosowania.  
 

 
§ 14 

 
Regulamin organizacyjny Zarządu 

 
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członków może zostać określony w 
regulaminie uchwalonych przez Zarząd. 
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§ 15 
 

Rada Fundacji 
 
1. Rada Fundacji składa się z 3 członków. 
2. Radę Fundacji powołuje się na czas nieokreślony. 
3. W przypadku opróżnienia stanowiska członka Rady Fundacji pozostali członkowie 

większością 3/4 głosów powołują inną osobę na to stanowisko.  
4. Członkowie Rady Fundacji powołują ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji 

większością 3/4 głosów.  
5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, z głosem doradczym, Prezes Zarządu 

Fundacji  
6. Pierwszą radę Fundacji powołuje Fundator w składzie: 

a) Agnieszka Rogulska – Przewodnicząca Rady 
b) Tomasz Michalski 
c) Grażyna Stachyra 

7. Kolejne składy Rady powoływane są przez aktualną Radę Fundacji większością głosów. 
 
 

§ 16 
 

Wygaśniecie członkostwa w Radzie Fundacji 
 
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby 
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenie się członkostwa lub odwołanie przez 
pozostałych członków Rady Fundacji. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje większością 
3/4 głosów pełnego składu Rady Fundacji.  
 
 

§ 17 
 

Kompetencje Rady Fundacji 
 

1. Rada Fundacji wytycza ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawuje kontrolę nad 
działalności Zarządu Fundacji. 

2. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: 
a) zmiana Statutu Fundacji 
b) zmiana nazwy Fundacji  
c) powołanie członków Zarządu Fundacji 
d) odwołanie członków Zarządu Fundacji 
e) odwołanie i odwołanie członków Rady Programowej Fundacji 
f) kontrola nad działalnością Zarządu Fundacji 
g) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. 

Rada może również podjąć uchwałę o przyznaniu dodatkowej premii uznaniowej dla 
Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.  

3. Do ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest 3/4 głosów podjętych w obecności co 
najmniej 3 członków Rady. 
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§ 18 
 

Rada Programowa Fundacji 
 
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym dla Rady Fundacji oraz Zarządu 

Fundacji. 
2. Stanowiska w poszczególnych sprawach Rada Programowa wyraża w formie uchwał 

przyjętych jednomyślnie. 
3. Członków rady Programowej powołuje zarząd Fundacji. 
4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwila śmierci, wskutek długotrwałej choroby 

uniemożliwiającej udział w pracach Rady Programowej, zrzeczenia się członkostwa lub 
odwołania przez Radę Fundacji. 

 
 

§ 19 
 

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji 
 

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składac 
Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli może 
składać każdy z Członków Zarządu samodzielnie, z tymże w sprawach majątkowych wymagana 
jest zgoda Prezesa.  
 
 

Rozdział V 
 

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji 
 
 

§ 20 
 

Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji 
 
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów składu Rady 
Fundacji.  

 
 

Rozdział VI 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 21 
 

Likwidacja Fundacji 
 
O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji. 
 
 

§ 22 
 

Sposób likwidacji Fundacji 
 
1. Likwidatorami Fundacji sa członkowie Zarządu Fundacji albo inne osoby wskazane przez 

Radę Fundacji. 
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2. Do obowiązków likwidatora należy: 
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dat ogłoszenia; 
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

Fundacji, 
f) przekazanie podmiotom, wskazanym przez Zarząd, środków majątkowych 

pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli przy uwzględnieniu art. 5 ust. 4 ustawy o 
fundacjach, 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sadu rejestrowego wraz z wnioskiem o 
wykreślenie Fundacji z rejestru, 

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego 
i) powiadomienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 
 

§ 23 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji podejmują wszelkie decyzje w formie uchwały.  
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji 

 
 
 
 
 
 
    
Iwona Dobrzyńska – Kabat     Jowita Michalska 
Fundator      Fundator 
 
 
 

Tekst jednolity na dzień 22 sierpnia 2016 roku 
 

 


