Statut fundacji
„Fundacja SysOps/DevOps Polska”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja SysOps/DevOps Polska” i zwana jest w dalszej części
niniejszego Statutu Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez MDDV Sp. z o.o. zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przed notariuszem Barbarą Waszkiewicz w kancelarii
notarialnej w Warszawie przy ulicy Francuskiej 25 w dniu 1.03.2018. (Rep. A Nr
1086/2018).
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 40), a także na podstawie niniejszego Statutu i innych
odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może tworzyć placówki
terenowe (oddziały, filie, i inne jednostki organizacyjne) oraz przystępować do spółek, a
także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim
jest dozwolone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Fundacja ma osobowość prawną, z zastrzeżeniem, że Fundacja uzyskuje osobowość prawną
z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji prowadzi minister właściwy do spraw cyfryzacji lub
informatyzacji.
§4
Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaków graficznych i innych oznaczeń.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
a. Działalność społeczna, doradcza, naukowa i edukacyjna prowadzona na rzecz rozwoju
wiedzy i umiejętności różnych grup zawodowych, szczególnie w zakresie integracji
specjalistów IT chętnych do wymiany wiedzy, doświadczenia zawodowego i poszerzania
swoich umiejętności
b. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności;
c. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych;
d. Wspierania współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym;
e. Wysiłki na rzecz budowania i umacniania świadomości społeczeństwa w zakresie
rozwoju nowych technologii.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. tworzenie i rozszerzanie społeczności publicznej zainteresowanej nowymi
technologiami, a w szczególności społeczności informatyków.
b. Działanie na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii.
c. Działanie na rzecz integracji społeczności IT.
d. Organizacja spotkań dla osób zainteresowanych informatyką.
e. Rozwijanie wiedzy i umiejętności społeczności IT – poprawa jakości kapitału ludzkiego
w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku polskim i zagranicznym.
f. Stworzenie miejsca wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą, w tym w szczególności
organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów, konkursów i innego
rodzaju wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji.
g. Uświadamianie zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu oraz ochrony przed
nimi.
h. Budowanie sieci powiązań i współpracy między członkami społeczności IT niezależnie
od ich miejsca zamieszkania.
i. Prowadzenie i inspirowanie działalności edukacyjnej i naukowej.
j. Upowszechnienie wiedzy i rozwiązań z zakresu technologii informatycznej i
organizacyjnych.
k. Współpraca z firmami z branży informatycznej.
l. Współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi na kierunkach związanych z branżą
informatyczną.
m. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
n. Udział w innych przedsięwzięciach i projektach zgodnych z celami Fundacji.
o. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy międzynarodowej.
p. Prowadzenie działalności mającej na celu zidentyfikowanie barier i szans dla rozwoju
nowych technologii w Polsce oraz proponowanie rozwiązań w tym zakresie.
2. Dla osiągnięcia celu działalności Fundacji, o którym mowa w § 5, z uwzględnieniem zasad,
form i zakresu działania stosownie do postanowień § 6, Fundacja prowadzi odpłatną lub
nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy
uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w ramach każdej z tych form
działalności.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
b. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
c. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
d. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;
e. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
f. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
g. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
4. O podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski o wartości 5000 zł (pięciu tysięcy złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z zastrzeżeniem, iż kwota 1000 zł

(jeden tysiąc złotych) zostaje przekazana na prowadzenie działalności gospodarczej przez
Fundację, o ile będzie ona podjęta, stosownie do postanowień § 6 ust. 4 Statutu.
2. Fundusz założycielski wnosi w całości Fundator.
§8
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. Środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora
oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne;
b. Grantów;
c. Darowizn;
d. Dotacji i subwencji osób prawnych;
e. Zbiórek publicznych;
f. Majątku fundacji;
g. Odsetek bankowych;
h. Dochodów z działalności gospodarczej.
2. Majątek Fundacji i całość dochodów przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności.
3. Zabrania się:
a. Udzielania przez Fundację pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi”,
b. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników 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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Władze Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
3. Fundator.
Rada Fundacji
§10
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Zarządu Fundacji. Rada
nie jest organem nadzorczym.
2. Rada Fundacji w swoich działaniach jest całkowicie niezależna i odrębna od Zarządu
Fundacji i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym
członkowie Rady Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków, których powołuje i odwołuje Fundator.
Powołanie następuje na czas nieoznaczony. O liczbie osób wchodzących w skład Rady
Fundacji decyduje Fundator.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. Pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie skierowanej do Przewodniczącego Rady,
b. Odwołania przez Fundatora,
c. Utraty praw obywatelskich.
d. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e. Śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§11
Do zadań Rady należy:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2. Kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
4. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji na wniosek Zarządu;
5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji na wniosek
Zarządu;
6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
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§12
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, a uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów, chyba że przepisy prawa lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź
na wniosek Przewodniczącego dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
W przypadku gdy z wnioskiem Rady Fundacji o podjęcie uchwały określonej treści wystąpił
Fundator, uchwała taka powinna być podjęta przez Zarząd, najpóźniej w terminie 30 dni od
dnia wpływu wniosku.
Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady
są protokołowane.
Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu, Rada może podejmować uchwały
w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia (tryb obiegowy). Za datę podjęcia uchwały
uważa się wówczas datę złożenia ostatniego podpisu pod uchwałę przez członka Rady,
wówczas:
a. Przewodniczący przesyła pozostałym członkom Rady projekt uchwały, która ma zostać
podjęta celem złożenia stosownego podpisu oraz odesłania na adres wskazany przez
przewodniczącego;

b. W przypadku akceptacji treści postanowienia, które miało zostać podjęte Przewodniczący
na najbliższym posiedzeniu Rady poddaje przedmiotową uchwałę pod głosowanie w
zwykłym trybie;
c. Uchwała podjęta w trybie pisemnym powinna zostać zaprotokołowana na najbliższym
posiedzeniu Rady.
Zarząd Fundacji
§13
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 lub większej ilości osób, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wskazuje pierwszego i każdego
kolejnego Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:
a. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady Fundacji;
b. Odwołania przez Fundatora;
c. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d. Śmierci.
§14
1. Zarząd:
a. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizuje cele statutowe;
c. sporządza plany działania Fundacji oraz plany finansowe;
d. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
e. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
f. wnioskuje do Rady Fundacji o zmianę statutu
g. wnioskuje do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
3. Rada Fundacji jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
§15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną
za potwierdzeniem odbioru, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym
wysłanym co najmniej na 14 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku
cywilnoprawnego, także nieodpłatnego, lub na podstawie stosunku pracy. Przedmiotowe
Umowy z Członkami Zarządu zawiera Rada Fundacji.
§16
Reprezentować Fundację na zewnątrz może dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

Postanowienia końcowe
§17
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji stosownie
do postanowień § 11 pkt. 5 Statutu, wówczas Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie
Fundacji celem podjęcie stosownej uchwały proponowanych zmian Statutu.
2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu może zmodyfikować cele statutowe Fundacji oraz
sposoby realizacji statutu w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały, postanowienia ust. 1
powyżej stosuje się odpowiednio.
§18
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
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§19
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra
Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się mocą uchwały Rady na
rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach

