STATUT FUNDACJI PLUGIN
TEKST JEDNOLITY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja PLUGin”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Jacka
Ratajczaka oraz Macieja Halbryta, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 12 grudnia 2017 r. przez Jana Przybyłę - zastępcę notarialnego,
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, za numerem repertorium A - 13962/2017,
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2016, poz. 40 t.j.)
oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może używać skróconej nazwy PLUGin.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci okrągłej lub
podłużnej z napisem Fundacja PLUGin i siedzibą Fundacji.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
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II. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA FUNDACJI
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji
społecznych, w tym organizacji pożytku publicznego.
III. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

1. Celami Fundacji są:
a. łączenie i reprezentowanie interesów Polskiej diaspory technologicznej, czyli osób
związanych z Polską branżą nowych technologii, niezależnie od ich aktualnego miejsca
pobytu i statusu obywatelskiego, zarówno emigrantów, imigrantów, transmigrantów,
ekspatów jak i osób w inny sposób związanych z Polską i branżą technologiczną;
b. wspomaganie procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw z branży nowych
technologii, w szczególności startupów, poprzez:
i. ułatwianie kontaktu Polskich i polonijnych środowisk biznesowych na świecie
ze sobą oraz z międzynarodowym ekosystemem biznesowym branży nowych
technologii
ii. budowanie kompetencji przydatnych w globalnym działaniu;
iii. stymulowanie i inspirowanie dyskusji o najnowszych trendach w branży
nowych technologii oraz ich wpływie na działalność biznesową i
społeczeństwo;
iv. tam, gdzie jest to uzasadnione, reprezentowanie interesów osób i firm z
całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej
c. Działalność oświatowa i naukowa w zakresie propagowania wiedzy i wymiany
doświadczeń między osobami i firmami związanymi z branżą nowych technologii;
d. Wspieranie innowacji i innowacyjnych rozwiązań;
e. Wspieranie transferu technologii.

2. Zakres działalności Fundacji wynika z realizacji celów Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele
poprzez:
a. organizację wydarzeń i konferencji,
b. przygotowanie i dystrybucję raportów i publikacji na tematy związane z celami
Fundacji,
c. przygotowanie i dystrybucję narzędzi informatycznych umożliwiających realizację
celów Fundacji;
d. realizację szkoleń, warsztatów czy udzielanie doradztwa w tym obszarze celów
statutowych;
e. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
oraz biznesem w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
f. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu i za pomocą
wydawnictw, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
g. organizację kampanii społecznych i konkursów w wyżej wymienionym zakresie.
3. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia podmiotom trzecim,
zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji statutowych celów Fundacji.
4. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Fundacja może także występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów
statutowych Fundacji.
IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
Fundacji, a w przypadku podjęcia przez Fundację działalności jako organizacja pożytku
publicznego, Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być następująca działalność:
A/ wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
B/ wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
C/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
D/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
E/ działalność związana z doradztwem z zakresu informatyki (PKD 62.02.Z);
F/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
G/ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
H/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z);
I/ stosunki międzyludzkie (public relations);
J/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
K/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo (PKD 71.12.Z);
L/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
Ł/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
M/ działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
N/ działalność pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(PKD 85.59.B);
O/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

P/ działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
R/ pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
S/ komunikacja (PKD 70.21.Z);
T/ Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
U/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany będzie na działalność statutową
Fundacji.
5. Fundacja prowadzić będzie gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
V. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, z
zastrzeżeniem pkt. 2. poniżej.
2. Podejmując konkretne działania Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
VI. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
1. Majątkiem Fundacji jest jej fundusz założycielski o wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), gdzie Fundatorzy wnieśli 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z
funduszu założycielskiego wyodrębniony został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w
wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Dochody Fundacji mogą stanowić:
h. darowizny, spadki, zapisy;
i. dotacje, subwencje, granty;
j. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
k. dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
l. Wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z
papierów wartościowych i dochody z majątku Fundacji.
3. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
4. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów przeznaczane są na realizację
celów Fundacji zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.
5. Przyjęcie darowizn i dziedziczenie następują poprzez złożenie wymaganego przepisami prawa
oświadczenia Zarządu Fundacji. W sytuacji powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd
Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli
wiadome jest, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
6. Cały dochód, Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność oraz na pokrycie
kosztów jej działalności. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji w szczególności do:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich;
b. przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

8. Z majątku i dochodów Fundacji, Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności
gospodarczej w miarę potrzeb.
VII. ORGANY FUNDACJI
1. Organami Fundacji są:
a. Zgromadzenie Fundatorów;
b. Rada Fundacji;
c. Zarząd Fundacji;
d. Rada Programowa.
2. Uchwały i decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności najmniej
3/4 członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, stanowi
inaczej.
3. Każdy członek każdego Organu ma jeden głos.
4. Posiedzenia organów Fundacji zwołuje się przez powiadomienie członków w formie pisemnej
lub elektronicznej lub poprzez kontakt telefoniczny na numer wskazany przez członka organu
w akcie powołania, nie dotyczy to likwidacji lub połączenia.
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VIII. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w miarę potrzeb z inicjatywy jego członków nie rzadziej
niż raz w roku.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub o połączeniu z inną Fundacją lub
przystąpieniu do spółki handlowej, o utworzeniu filii, oddziału lub przedstawicielstwa
b. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji w przypadku sprzeniewierzeniu
się przez nich zasadom i celom Fundacji;
c. rekomendowanie członków Rady Programowej spośród kandydatów wskazanych
przez Zarząd Fundacji.
Fundatorzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji w Zgromadzeniu
Fundatorów.
Zgromadzenie Fundatorów może delegować Fundatora lub Fundatorów w skład Rady Fundacji
lub Zarządu Fundacji.
Uchwała w tym zakresie będzie podejmowana przez Zgromadzenie Fundatorów do końca
każdego roku obrotowego. Informacja w przedmiocie podjęcia uchwały o delegowaniu
Fundatorów w skład organów Fundacji winna być niezwłocznie przekazana, w terminie nie
dłuższym niż 3 dni, pozostałym organom Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów deleguje w skład pierwszej Rady Fundacji Jacka Ratajczaka.
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają jednomyślnie, w razie oddania równej liczby
głosów za i przeciw decyduje głos Fundatora Jacka Ratajczaka.

IX. RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i ocena pracy Zarządu, w tym
przyjmowanie corocznych sprawozdań;
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji;
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
d. nadzór nad działalnością Fundacji oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej
przez Zarząd Fundacji;
e. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji.
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f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
g. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej spośród kandydatów
wskazanych przez Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji składa się z liczby od 3 do 7 Członków. W skład Rady Fundacji w przypadku składu
liczącego trzech członków wchodzi Fundator oraz dwie osoby powołane przez Fundatora,
zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII pkt. 3.
W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą Jacek Ratajczak, Agata Tannenberg-Ratajczak i
Agnieszka Lewandowska.
Członkowie Rady Fundacji wybrani w trybie określonym w pkt. 2 mogą podjąć decyzję o
rozszerzeniu składu Rady Fundacji i powołaniu, w formie uchwały, pozostałych członków Rady
Fundacji.
Uchwały i decyzje Rady Fundacji zapadają pod warunkiem, że przeciw podjęciu de lub uchwały
nie zagłosowało więcej niż dwóch Członków Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a. złożenia pisemnej rezygnacji Członka;
b. naruszenia przez Członka postanowień statutu Fundacji;
c. śmierci Członka Rady;
d. odwołania Członka Rady;
e. upływu kadencji Członka Rady.
Członek Rady nie może pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji ani nie może pozostawać stosunku
pracy z Fundacją. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, Zarządu Fundacji
lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na rok. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są
przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu i jednego z
Fundatorów, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady uczestnicz przedstawiciel Zarządu
Fundacji, może także uczestniczyć Fundator.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W sytuacji równej liczby głosów decyduje
głos Fundatora, o ile jest członkiem Rady Fundacji zaś w innym przypadku głos
Przewodniczącego.
Szczegółowy tryb działania Rady określa "Regulamin Rady Fundacji”, jeżeli zostanie
ustanowiony.

X. ZARZĄD FUNDACJI
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w
szczególności:
a. uchwalanie planu działania i budżetu Fundacji na przyszły rok;
b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości środków na ich
wynagrodzenia;
d. zaciąganie zobowiązań w imieniu i na rzecz Fundacji oraz przyjmowanie darowizn,
spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

1.

2.
3.
4.
5.

e. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
f. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji;
g. przedstawianie Radzie Fundacji Fundatorowi kandydatów na Członków Rady
Programowej,
h. podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych w kompetencje Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się z liczby od 1 do 5 Członków.
W pierwszy skład Zarządu Fundacji na mocy Statutu wchodzą Maciej Halbryt oraz Jerzy
Brodzikowski. Prezesem pierwszego Zarządu Fundacji na mocy Statutu zostaje Maciej Halbryt.
Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu
można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W przypadku powołania Fundatora na stanowisko członka Zarządu Fundacji jego udział jako
członka Zgromadzenia Fundatorów zostaje zawieszony na czas pełnienia funkcji w organie
reprezentacji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem:
a. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
b. naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
c. śmierci członka Zarządu;
d. odwołania Członka Zarządu;
e. upływu kadencji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku równej liczby
głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji
albo innego członka Zarządu, zgłoszony na piśmie. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą
zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do zarządzania częścią spraw należących do zadań
Fundacji.
Zarząd do dnia 31 lipca każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za finanse Fundacji.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji”, zaopiniowany przez
Radę Fundacji.
XI. RADA PROGRAMOWA
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych
wokół idei Fundacji. Osoby powoływane do Rady Programowej powinny posiadać
doświadczenie w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych
dziedzinach pomocnych w funkcjonowaniu Fundacji.
Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Radę Fundacji spośród wskazanych przez
Zarząd Fundacji kandydatów na czas nieokreślony.
Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę
Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom.
Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd, zawiadamiając o tym Członków Rady
Programowej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w
szczególności mailowo lub telefonicznie.

6. Rada Programowa podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku równej
liczby głosów - decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych i wcześniej uzgodnionych z Zarządem
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
8. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z dniem:
a. złożenia pisemnej rezygnacji Członka;
b. odwołania, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji;
c. śmierci Członka Rady Programowej.
9. Rada Programowa współdziała z Zarządem Fundacji w celu wypełnienia statutowych celów
Fundacji i jej rozwoju oraz realizacji doraźnych projektów Fundacji.
10. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności:
a. przedkładanie Zarządowi opinii dotyczących programów działania Fundacji,
b. opiniowanie kierunków i metod działania Fundacji,
c. nawiązywanie kontaktów i relacji z osobami i instytucjami, które mogą być pomocne
w realizacji celów programowych Fundacji.
XII. REPREZENTACJA
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych
a. do kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) składa Prezes Zarządu lub
jeden członek Zarządu Fundacji;
b. do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) składa, co najmniej dwóch
członków Zarządu Fundacji lub Prezes Fundacji wraz z prokurentem.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji Złożone, zgodnie
z pkt. 1 lit b, wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji.
XIII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJA
1. Zgromadzenia Fundatorów może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją, jeżeli ma to
zapewnić zwiększenie efektywności realizacji jej statutowych celów.
2. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją zapada w drodze jednomyślnej decyzji
Zgromadzenia Fundatorów.
XIV. LIKWIDACJA FUNDACJI
1. Fundacja ulega likwidacji z dniem:
a. osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona;
b. w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji;
c. uchwały odpowiednich organów Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów. Decyzja o likwidacji
Fundacji zapada w drodze jednomyślnej decyzji Zgromadzenia Fundatorów, zgodnie z
rozdziałem VIII pkt. 8 statutu.
3. Zgromadzenie Fundatorów może podjąć decyzję, o przekazaniu środków majątkowych i
majątku Fundacji pozostałych po jej likwidacji na rzecz innej fundacji, której cele statutowe są
zbliżone do celów Fundacji.
XV. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA STATUTU
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiana w statucie Fundacji następuje w drodze jednomyślnej decyzji Zgromadzenia
Fundatorów, zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 8 statutu.

