
STATUT  
„FUNDACJA DOBRA STRONA”  

25.11.2015 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Dobra Strona”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała 
Kozik, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Bożeny Wrona-
Berwid w Gliwicach dnia 26 maja 2015 r., repertorium A nr 2012/2015 działa na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§3 

Siedzibą Fundacji są Katowice. 

§4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Administracji i Cyfryzacji. 

§6 

Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę. 

§7 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, 
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Rozdział II: Cel i zasady działania Fundacji 

§8 
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Celem Fundacji jest działalność naukowo-techniczna w zakresie propagowania dobrych praktyk tworzenia stron i 
serwisów internetowych (zwany dalej: DPTSiSI) wśród podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§9 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. opracowanie i dystrybucję materiałów drukowanych i elektronicznych zawierających DPTSiSI, 
2. organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach mających na celu wypracowanie, 

propagowanie lub wymianę doświadczeń związanych z DPTSiSI, 
3. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji, 
4. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji, 
5. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, 

stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami 
Fundacji, 

6. upowszechnianie DPTSiSI w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub 
telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i 
telewizji i za pomocą wydawnictw wiedzy, 

7. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu 
DPTSiSI. 

§10 

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z jej celem. 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji 

§11 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§12 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§13 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1. majątku własnego Fundacji, 
2. darowizn, spadków, zapisów, 
3. dotacji i subwencji, 
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji, 
5. odsetek bankowych, 
6. odpłatnej działalności gospodarczej, 
7. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek Zarządu. 
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2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w 
§8. 

§14 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, 
dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Rozdział IV: Organy Fundacji 

§16 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji. 

§17 

1. W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Radzie Fundacji przewodniczy 
Prezes Fundacji, wybrany przez tą Radę na okres wskazany w akcie wyboru, a w przypadku nieobecności 
Prezesa Fundacji inny z Fundatorów, wybrany w tym celu na okres nieobecności Prezesa Fundacji. 

§18 

Uprawnienia Rady Fundacji określają postanowienia niniejszego statutu. W szczególności, Rada Fundacji: 
1. określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji, 
2. powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami §22 i §23, 
3. ustala kwotę środków finansowych przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji, 
4. może określić wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków Rady Fundacji za 

wykonywanie czynności na rzecz Fundacji, 
5. wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach 

określonych przez Radę. 

§19 

Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, 
jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo 
pisemne głosowanie; w tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu 
odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach. 
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§20 

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek każdego z pozostałych 
Fundatorów, członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. 

§21 

Uchwały Rady Fundacji zapadają jednogłośnie. 

§22 

Zarząd Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i jest powoływany na 
czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. 

§23 

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji, w tym Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu. 

§24 

Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. 

§25 

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami 
Zarządu zawiera Prezes Fundacji. 

§26 

Na posiedzenia Zarządu zaprasza się Prezesa Fundacji. 

§27 

Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. W szczególności Zarząd: 
1. sprawuje, z zastrzeżeniem treści §18 pkt 3 i 4, zarząd majątkiem Fundacji, 
2. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
3. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
4. powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem treści § 18 pkt 5 osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji, 
5. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie i nagrody dla 

pracowników Fundacji. 

§28 

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei 
Fundacji. 
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§29 

Do Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §19. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie 
jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Fundacji, Rady Fundacji lub 
każdego pozostałego członka Zarządu. 

§30 

Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest 
powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność co najmniej 
dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 

§31 

Reprezentacja Zarządu Fundacji jest w każdym przypadku jednoosobowa. 

Rozdział V: Działalność gospodarcza Fundacji 

§32 

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność 
gospodarczą w zakresie: 
1. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z, 
2. działalność agencji reklamowych - 73.11.Z, 
3. usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.11.Z, 
4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z, 
5. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z. 

§33 

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę 
potrzeby i z zastrzeżeniem treści § 18 pkt 3 i 4. Z Funduszu założycielskiego zostaje przeznaczony na działalność 
gospodarczą 1000 (jeden tysiąc) złotych. 

§34 

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub 
działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji. 

§35 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby 
prawne. 

Rozdział V: Zmiana statutu 

§36 
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Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 

§37 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności 
wszystkich członków Rady Fundacji. 

Rozdział VI: Postanowienia końcowe 

§38 

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§39 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i wyznacza 
likwidatora. 

§40 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, 
instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji. 

§41 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Katowic. 
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