Statut
Fundacji Wirtualne Horyzonty
z siedzibą w Markach

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut
§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wirtualne Horyzonty zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Marcina Pletę i Jana Szczycińskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr
838/2019 sporządzonym przez: notariusza Joannę Szumańską w kancelarii notarialnej w Warszawie
przy ul. Bagatela 11 lok. 4 działa na podstawie przepisów z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach Dz. U. 1984
Nr 21, poz.97 z późn. Zm. oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
1. Terenem działań Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Marki.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. edukacji
ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.
3. Tworzenia, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w
gospodarce, a w szczególności w sektorze edukacyjnym.
4. Rozwijania u uczniów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

5. Rozwijania wśród nauczycieli kompetencji w zakresie korzystania z nowych
technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
6. Zwiększania efektywności rozwiązań edukacyjnych.
7. Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez niedochodową działalność statutową:
1. Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących zasobów edukacyjnych realizowanych w
oparciu o technologię.
2. Prowadzenie prac rozwojowych w dziedzinie nauk informatycznych.
3. Prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji.
4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Tworzenie, propagowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych,
wykorzystujących technologię w edukacji.
6. Tworzenie, propagowanie i rozpowszechnianie wirtualnych treści o charakterze
edukacyjnym.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi, firmami i osobami prywatnymi w zakresie realizacji celów Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);
Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B);
Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z).
Pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z).
Działalności związanej z projekcją filmów w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD
59.14.Z);
Działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z);
Działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.13.Z);
Działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
Działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z);
Działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
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17. Działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
18. Działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
19. Pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKD 62.09.Z);
20. Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności
(PKD 63.11.Z);
21. Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 77.39.Z).
22. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z)
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000 (słownie: trzy tysiące) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Wynagrodzenia dla członków organów Fundacji i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.
§ 12
Przychody Fundacji pochodzą z:
a. majątku nieruchomego i ruchomego;
b. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów i innych świadczeń od osób fizycznych
i prawnych;
c. środek ze zbiórek publicznych;
d. działalności gospodarczej;
e. nawiązek;
f. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
g. wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidend;

§ 13
1. Przychody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile spadkodawcy, darczyńcy lub podmioty przyznające subwencję
i dotację nie zastrzegli konkretnego ich przeznaczenia.
2. W sprawach przyjęcia darowizn, zapisów i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
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3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w momencie składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14
4. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów
działalności gospodarczej, których podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem,
jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po
uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych działających na podstawie regulaminu ustalonego
przez Zarząd.
6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych organizacjach prowadzących
działalność gospodarczą.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI
§ 15
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd.
2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje:
a. Przewodniczący Rady;
b. Zarząd.
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3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Do kompetencji Rady Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu w
szczególności:
a. ustalanie kierunków działania Fundacji w formie uchwał i poleceń kierowanych do
Zarządu;
b. uchwalanie Statutu i jego zmian;
c. powoływanie i odwoływanie członków innych organów Fundacji;
d. uchwalanie regulaminów niezbędnych dla funkcjonowania organów Fundacji;
e. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy
i wynagradzania w Fundacji;
f. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
g. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji, jej połączenia z inną fundacją lub
przeznaczenia jej majątku.
§ 18
1. Pierwsi Członkowie Zarządu powołani są przez Fundatorów, kolejni członkowie są powoływani i
odwoływani przez Radę Fundacji.
2. Liczba członków Zarządu wynosi od jednej do pięciu osób.
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
4. Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu i, jeśli uzna to za potrzebne, także Wiceprezesa, spośród
członków Zarządu.
§ 19
Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a. śmierci członka Zarządu;
b. złożenia rezygnacji;
c. odwołania przez Radę Fundacji;
d. prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 20
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji zgodnie z uchwałami i poleceniami Rady Fundacji,
reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa.
§ 22
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1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
b. realizacja uchwał i poleceń Rady Fundacji;
c. ustalanie budżetu Fundacji;
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. uchwalanie regulaminów innych niż regulaminy organów Fundacji, podlegających
zatwierdzeniu przez Radę Fundacji: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i
regulaminu wynagradzania, o ile są one konieczne;
f. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem
Fundacji, za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego;
g. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji;
h. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień;
i. ocena działalności powołanych sekcji i zespołów;
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Fundacji;
k. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
l. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów
państwowych, osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą;
m. współdziałanie z innymi organami Fundacji.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w
tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przychody i
trwałość majątku Fundacji.
§ 23
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest jednoosobowe działanie
Prezesa albo Wiceprezesa albo współdziałanie dwóch członków Zarządu niepełniących funkcji ani
Prezesa ani Wiceprezesa.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do realizacji pewnych spraw.
§ 24
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundatorów w drodze uchwały.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami
Zarządu podpisuje Rada Fundacji albo pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Zmiana statutu Fundacji, a w tym i jej celów, wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 26
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1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić
cele Fundacji.

§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia
celów, dla których została ustanowiona albo braku osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji.
§ 28
1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.
2. Likwidatorem Fundacji jest Rada Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z
celami Fundacji. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na
jakie majątek zostanie przeznaczony.
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