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Statut Fundacji Appco
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja “Appco”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona została przez MobileMe.pl Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 000032361, Regon 141748210 zwaną dalej
Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 01.05. roku przed notariuszem
Pawłem Chałupczakiem , w Kancelarii Notarialnej przy ul. Jastrzębowskiego
24 w Warszawie i działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym
Ustawy z dn. 06.04.1984r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do
Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji Lesznowola.
3. Do realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć
placówki terenowe,
oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i spółdzielni.
4. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać
je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom fizycznym i
prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.
II Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest realizacja następujących społecznie i gospodarczo
użytecznych celów:
1. wspieranie działań zmierzających do upowszechniania dostępu
do szerokopasmowego Internetu
2. wspieranie innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji i
nowoczesnych technologii ułatwiających ludziom codzienne
życie

3. budowie zaawansowanych rozwiązań i systemów IT wspierających
pracę przedsiębiorstw, samorządu i administracji państwowej
4. promowanie, wdrażanie rozwijanie innowacyjnych metod i
narządzi nauczania i szkolenia a zwłaszcza promowanie
kodowania i programowania maszyn i urządzeń cyfrowych
5. ochrona zdrowia, w tym niesienie pomocy osobom dotkniętym
poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, osobom
oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, udzielanie
pomocy szpitalom i placówkom medycznym, podejmowanie i
wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej
6. wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób
szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
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udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i
opiekuńczym, podejmowanie, wspieranie działań w zakresie
szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej
utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem,
7. pomoc społeczna i dobroczynność, w tym walka z wykluczeniem
osób niezamożnych i starczych, udzielanie pomocy osobom
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc
ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą,
8. wspieranie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwijanie i
organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji,
turystyki i czynnego wypoczynku,
9. wspieranie działań zmierzających do organizowania biur pomocy
prawnej,
10. prowadzenie działalności charytatywnej,

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. przygotowanie i publikowanie stron internetowych, aplikacji i
oprogramowania,
2. organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych kampanii
mających na celu propagowanie celów i misji Fundacji,
3. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu,
oprogramowania i wyposażania
4. organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz
społecznych kampanii promujących umiejętności cyfrowe
organizowanie i finansowanie placówek
oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
5. wyposażanie placówek oświatowych i opiekuńczo –
wychowawczych w sprzęt i pomoce naukowe,
6. finansowanie badań naukowych,
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7. organizowanie lub współorganizowanie oraz finansowanie
wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych
spotkań edukacyjnych i naukowych,
8. organizacja akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz
społecznych kampanii promujących wspieranie edukacji i
wychowania dzieci i młodzieży,
9. pomoc finansową i rzeczową,
10. fundowanie
11. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji w kraju i za granicą
przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych mediów,
12. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
organizacjami i placówkami kulturalnymi oraz z osobami
fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie
celami Fundacji,
13. prowadzenia działalności wydawniczej,
14. inspirowanie, wspieranie i patronowania wszelkim
przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.
III Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi, wniesiony przez Fundatorów, fundusz
założycielski w formie wkładu pieniężnego o łącznej kwocie 10000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych ) oraz środki finansowe, prawa własności,
udziały, papiery wartościowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte w toku
jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu
założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach
przewidzianych niniejszym statutem.
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3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności
gospodarczej przeznaczona jest
kwota 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
§ 11
1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

● krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
● dotacje, datki i subwencje,
● udziały w zyskach osób prawnych,
● dochody z posiadanych udziałów, praw własności i papierów
wartościowych,

● dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
● dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez
Fundację,

● zyski z lokat w bankach i instytucjach kredytowych w kraju i za
granicą.

2. Fundacja może posiadać akcje i obejmować udziały w dowolnych
osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej, lecz mogących nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
(ułomne osoby prawne), w szczególności w spółkach prawa handlowego.
§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji
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.
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§ 14
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są w
szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów
działalności Fundacji.
§ 15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest
wyodrębniona od działalności statutowej.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania
IV Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do trzech osób powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundacji Fundator
dokonują wyboru w to
miejsce nowego członka Rady Fundacji.
§ 18
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1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku. Rada może
organizować zebrania wspólnie z Zarządem.
2. Uchwały Rady Fundacji, w zakresie odmiennie nieuregulowanym,
zapadają zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Rady
Fundacji.
3. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
4. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów związanych z
uczestnictwem w pracach Rady. Członkowie Rady Fundacji mogą
otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji.

§ 19
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej
likwidacji,
2. powoływanie i odwoływane członków Zarządu oraz
przyjmowanie ich rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
3. przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju
Fundacji,
4. nadzór nad działalnością Fundacji,
5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu
Fundacji,
6. uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności dla Zarządu,
7. zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość
przekracza 100 000 złotych,
8. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
9. ustalanie wysokości wynagrodzenia i nagród dla członków
Zarządu,
10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych
i odwoływanych przez Radę Fundacji. Spośród członków Zarządu Rada
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Fundacji może wybrać Prezesa Zarządu. Członek Zarządu jednoosobowego
jest jednocześnie Prezesem Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony i mogą być
w każdym czasie
odwołani.
3. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma
możliwości wykonywania
swych funkcji, Rada Fundacji może wyznaczyć na jego miejsce inną
osobę, jako okresowo
pełniącą funkcję członka Zarządu.
§ 21

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji z
członkostwa lub odwołania członka Zarządu.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w
drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności
przynajmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w
imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone statutem dla Rady
Fundacji, a w szczególności:
a. opracowywanie strategii i programów działania,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
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d. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
e. realizowanie uchwał Rady Fundacji
f. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości
zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia.
§ 23
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej dwóch członków, z zastrzeżeniem ust. 2, chyba, że
niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podejmowane są
jednoosobowo. W przypadku Zarządu dwuosobowego, w którym nie wybrano
Prezesa Zarządu, uchwały zapadają jednomyślnie, zaś jeżeli wybrano Prezesa
Zarządu w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale
decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub
w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy obecni członkowie wyrażą
zgodę na tę formę głosowania.
§ 24
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego
członkami określa Zarząd.
§ 25

1. Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w
imieniu Fundacji upoważnieni są:

● Prezes Zarządu jednoosobowo,
● dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie,
● członek Zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.
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2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji,
a w przypadku gdy nie został on wybrany – dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
V Działalność gospodarcza
§ 26
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność
gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym
zakresie:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

58.11.Z Wydawanie książek
58.29.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania
59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i
muzycznych
61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji
bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi
62.09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych
63.12.Z Działalność portali internetowych
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo
podatkowe
70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i
komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i
furgonetek
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów
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85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
● 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
● 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
● 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej
●

ustanowienia.
§ 27
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być
przeznaczone tylko na jej cele statutowe.
VI Połączenie i likwidacja Fundacji
§ 28
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć
się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie
uległby cel działalności Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji
bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 29
1. O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub
wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji decyduje Rada
Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3
członków Rady Fundacji.
2. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Zarząd Fundacji.
VII Postanowienia końcowe
§ 30
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016.
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3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym
rejestrze Sądowym przez właściwy sąd.
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