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Statut Fundacji CADMUS 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja Cadmus, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Rafała Rybnika, 

zwanego dalej Fundatorem. 
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
postanowień niniejszego Statutu. 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. informatyzacji. 
5. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Iława. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Iławy i województwa warmińsko-mazurskiego. 
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
4. Fundacja dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć oddziały terenowe, zakłady 

i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek i fundacji. 
Decyzje w sprawie utworzenia oddziałów terenowych, zakładów i przedstawicielstw oraz 
zasad ich funkcjonowania podejmuje Zarząd Fundacji. 

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

6. Do właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę, 
zawierać porozumienia i partnerstwa z innymi podmiotami. 

 
§ 3 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do 
realizacji celów Fundacji. 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 4 
1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju techniki (w tym technik 

informatycznych i komputerowych), wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej. 
 

2. Celami wspierającymi cel główny Fundacji są: 
a. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
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b. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

c. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

d. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
e. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
f. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
g. turystyka i krajoznawstwo; 
h. inne działania społecznie i gospodarczo użyteczne, w szczególności działania ze sfery 

zadań publicznych w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

§ 5 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. Organizację spotkań, prelekcji, szkoleń, wymian kontaktów oraz innych imprez. 
b. Prowadzenie działalności wydawniczej, także za pośrednictwem Internetu. 
c. Współpracę osobami fizycznymi, prawnymi oraz instytucjami o podobnych celach 

działania. 
d. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w 

sprawach związanych z realizowanymi przez Fundację celami. 
e. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
f. Opiniowanie projektów związanych z celami Fundacji. 
g. Inne działania niestojące w sprzeczności z celami Fundacji oraz z przepisami prawa. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 6 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne 
mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 7 
1. Majątek Fundacji pochodzi z: 

a. darowizn, zapisów i spadków, 
b. środków pochodzących z ofiarności publicznej, 
c. grantów, dotacji, subwencji, udziałów, lokat i odsetek, 
d. wpływów z majątku Fundacji,  
e. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
f. nawiązek I świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sądy, 
g. pożyczek. 

2. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie bezpłatnej oraz 
odpłatnej. 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową Fundacji. 
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Rozdział IV. Organy Fundacji 
 

§ 8 
Organami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 9 
1. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, składa się z jednej do trzech osób, w tym 

Prezesa Zarządu. 
2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Fundator. Powołanie 

kolejnych członków Zarządu dokonywane jest uchwałą ustępującego Zarządu, przy czym 
nowy Zarząd sam wyłania Prezesa Zarządu spośród swoich członków. 

3. Fundator może wejść w skład Zarządu. 
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku  

a. złożenia na piśmie pod rygorem nieważności rezygnacji i jej przekazania Prezesowi 
Zarządu, 

b. śmierci. 
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z 

pełnieniem funkcji członka Zarządu. 
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, świadczyć na rzecz 

Fundacji odpłatne usługi lub współpracować na podstawie innych umów 
cywilnoprawnych. 

§ 10 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizowanie celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
g. uchwalanie regulaminów, 
h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

 
§ 11 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, 
chyba że postanowienia statutu określają inną większość. 

2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, decyzje podejmowane są przez Prezesa Zarządu 
samodzielnie. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co 
najmniej dwóch członków Zarządu. 

4. Prezes Zarządu powiadamia o posiedzeniu członków Zarządu. 
5. Posiedzenia mogą odbywać się on-line, w tym głosowania za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 



 4 

6. Zarząd może powoływać pełnomocników Fundacji do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Zarządu. 

7. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem/członkami Zarządu Fundację 
reprezentuje pełnomocnik powołany przez Zarząd lub Fundatora. 

 
§ 12 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 
uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających 
łącznie. 

Rozdział V. Zmiana Statutu Fundacji 
 

§ 13 
1. W sprawach zmiany statutu Fundacji właściwy jest Fundator. 
2. Zmiany statutu nie mogą zawężać celów, określonych w akcie założycielskim, dla realizacji 

których Fundacja została ustanowiona. 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 14 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie 

mógłby ulec cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd. 
4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd podejmuje jednogłośnie. 
 

§ 15 
1. Fundacja ulegnie likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Zarząd podejmuje jednogłośnie. 
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. 
 

§ 16 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją 
Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych 
celach. 
 

§ 17 
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 


