STATUT
FUNDACJI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
(Tekst Jednolity)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Zaawansowanych Technologii, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Bartłomiejem Jabłońskim w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, w dniu 7 lutego 2011
roku, za numerem repertorium A 2255/2011, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

1.
2.
3.
4.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
Nazwa Fundacji to Fundacja Zaawansowanych Technologii.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§5
1. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia, tj. w szczególności tytuły, odznaki, medale
honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji. Zarząd Fundacji określa zasady nadawania wyróżnień osobom i
podmiotom oraz warunki współpracy Fundacji z tymi osobami i podmiotami.
2. Fundacja, w celu realizacji swoich celów, może powoływać organy doradcze,
tj. w szczególności komitety, rady i kapituły. Skład, cele i zasady działania organów
doradczych określa Zarząd Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju technologicznego i innowacyjności, edukacji,
badań i nauki oraz wspieranie przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego, w szczególności poprzez:
1. wspieranie transferu technologii i komercjalizacji myśli technicznej;
2. wspomaganie przedsięwzięć inwestycyjnych w innowacyjnych sektorach gospodarki;
3. budowanie sieci powiązań i współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz
rozwoju;
4. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie programów propagujących innowacyjne
rozwiązania w sektorze edukacji;
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5. działanie na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej;
6. rozwój sieci kooperacyjnych, klastrów, partnerstw i konsorcjów w kraju i zagranicą;
7. działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie małych
i średnich;
8. pozyskiwanie i udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy finansowej;
9. upowszechnianie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych oraz informacji
gospodarczej;
10. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych
instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia
społecznego;
11. podejmowanie działań w celu przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu cyfrowemu,
społecznemu, ekonomicznemu i cywilizacyjnemu w różnych dziedzinach życia;
12. tworzenie modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i
regionalnym, wspomagania przedsiębiorczości i innowacji oraz ograniczania bezrobocia.
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych
Fundacji w następującym zakresie:
1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z) – przeważający przedmiot działalności Fundacji;
2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana (PKD 62);
3) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
5) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
(PKD 70);
6) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
7) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
9) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
10) Edukacja (PKD 85);
11) Działalność organizacji członkowskich (PKD 94)”.
12) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
14) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
15) Działalność wydawnicza (PKD 58);
16) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
17) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
18) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD
71);
19) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78);
20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
organizacyjnie zakłady. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków
kierowników zakładów określa Zarząd Fundacji.
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§8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, podmiotów
i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi oraz instytucjami
publicznymi i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątkiem Fundacji jest Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 zł wniesiony w całości przez
założyciela, a z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się środki
finansowe w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy).
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji, subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. dochodów z działalności gospodarczej, w tym operacji finansowych, Fundacji.
§ 11
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie
przewyższa ewentualne długi spadkowe.
§ 12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady ich
tworzenia i wykorzystania określa Zarząd Fundacji.
Rozdział IV. Władze Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.

§ 13
Władzami Fundacji są Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd Fundacji, zwany dalej
„Zarządem”.
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji podejmującym najważniejsze
decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi nie więcej niż pięciu Fundatorów.
Pierwszy skład Zgromadzenia Fundatorów powołuje dotychczasowy Fundator Fundacji.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) zmiana celów i Statutu Fundacji;
2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją;
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6.

7.
8.
9.
10.

3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz innych
członków Zarządu;
4) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
5) opiniowanie rocznych planów pracy i sprawozdań Zarządu;
6) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach uznanych przez nie za istotne, z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze uchwał zwykłą większością
głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Fundatora o najdłuższym
stażu, licząc od dnia ustanowienia Fundacji.
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego
głosowania.
Zmiany w składzie Zgromadzenia Fundatorów następują w trybie zmian Statutu w drodze
uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
W razie śmierci lub niezdolności do czynności prawnych jednego z Fundatorów,
Zgromadzenie Fundatorów uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
W razie śmierci lub niezdolności do czynności prawnych wszystkich Fundatorów, zmiany
Statutu, poprzez powołanie nowego składu Zgromadzenia Fundatorów, dokonuje Zarząd.

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony, w drodze uchwały.
2. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały przez niego podjętej.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji Zgromadzeniu Fundatorów;
2) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów;
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo z winy umyślnej;
4) śmierci.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) realizacja celów statutowych;
3) sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) tworzenie i znoszenie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych;
7) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów oraz innych jednostek
organizacyjnych;
8) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu do prowadzenia wskazanych
spraw;
9) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
10) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: Prezes Zarządu
jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
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4. Zarząd Fundacji zobowiązany jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, składać
coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły ministrowi właściwemu ds.
gospodarki oraz Zgromadzeniu Fundatorów.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu
posiedzenia drogą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości drogą listowną.
3. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach lub w drodze głosowania pisemnego, o ile
wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na nią zgodę, w formie uchwał, zwykłą większością
głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 17
1. Zmiana Statutu nie może ograniczać i istotnie zmieniać celów Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji,
podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
§ 18
1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie
może nastąpić, jeśli w jego wyniku miałby ulec zmianie cel Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.
§ 19
1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji decyduje Zgromadzenie Fundatorów, w drodze uchwały.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo wskazany przez
Zgromadzenie Fundatorów likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i
obowiązki Zarządu.
4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.
Podpisano w Warszawie dnia 10 grudnia 2021 roku
Zarząd Fundacji Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie

Signed by /
Podpisano przez:

Signature Not Verified

Władysław
Halbersztadt

Dokument podpisany przez
Joanna Gogolińska
Data: 2021.12.10 10:17:09 CET

Date / Data:
2021-12-10 10:04
………………………………………
Władysław Halbersztadt
Prezes Zarządu

………………………………………
Joanna Gogolińska
Wiceprezes Zarządu
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Fundator Fundacji Zaawansowanych Technologii
z siedzibą w Warszawie

Signed by /
Podpisano przez:
Władysław
Halbersztadt
Date / Data:
2021-12-10 10:04
………………………………………
Władysław Halbersztadt
Fundator
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