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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do uchwały nr 1 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządu Fundacji „WE the CROWD” 

 
Statut Fundacji „WE the CROWD” 

 

Tekst jednolity na dzień 28 kwietnia 2017 roku,  

uwzględniający zmiany wprowadzone:  

 uchwałą nr 1 Fundatorów z dnia 14 kwietnia 2015 r., 

 uchwałą nr 2 Zarządu Fundacji z dnia 28 stycznia 2016 r. 

 uchwałą nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

  

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą WE the CROWD, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Bartosza 

Malinowskiego, zamieszkałego w Łodzi oraz Marcina Giełzaka zamieszkałego w Łodzi - nazywanymi 

dalej Fundatorami - aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2015 r., Repertorium A nr 370/2015, 

sporządzonym przez notariusza Katarzynę Ramecką-Nastarowicz w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy 

ul. Piotrkowskiej 233 i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.   

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Cyfryzacji. 

 

§ 4 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

  

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Decyzję podejmuje Zarząd większością ⅔ głosów 

przy kworum wynoszącym 3 członków Zarządu. 

2. Fundacja może powoływać oddziały i filie terenowe. Decyzję podejmuje Zarząd większością ⅔ 

głosów przy kworum wynoszącym 3 członków Zarządu. 

 

Rozdział II.  

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

1. Celem Fundacji jest rozwijanie i popularyzowanie dobrych praktyk z zakresu cyfrowych 

mechanizmów społecznościowych, a w szczególności: 
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a. finansowania społecznościowego (crowdfundingu), 

b. społecznościowych mechanizmów dystrybucji wiedzy, pracy, informacji (crowdsourcing) oraz 

wszelkich pochodnych rozwiązań, 

c. korzystania z licencji Creative Commons, 

d. kultury cyfrowej i Ruchu wolnej kultury (Free culture movement), 

e. partycypacji społecznej 2.0 (Public engagement), 

f. otwartego rządu (Open Government), 

g. otwartego uniwersytetu (Open University), 

h. otwartych innowacji (Open Innovation), 

i. dobroczynności internetowej, 

j. oświaty internetowej oraz edukacji informatycznej. 

2. Celem Fundacji jest również wspomaganie merytoryczne, organizacyjne i finansowe innych inicjatyw 

podejmujących działania w zakresie wyżej wymienionych zagadnień, a także: 

a. działalność naukowa i naukowo-techniczna, 

b. oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów oraz kulturalna. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) działalność dziennikarską i publicystyczną skoncentrowaną na zagadnieniach wymienionych w 

punkcie powyższym, realizowaną na blogu, w kanałach społecznościowych i innych mediach; 

2) organizowanie i udział w imprezach promujących crowdfunding, crowdsourcing i zjawiska im 

pokrewne, a także promujących działalność aktywistów cyfrowych społeczności, w tym artystów, 

przedsiębiorców, społeczników; 

3) organizowanie szkoleń, wystąpień, warsztatów budujących świadomość i kompetencje z zakresu 

crowdfundingu, crowdsourcingu i zjawisk pokrewnych, tak formie odpłatnej, jak i pro bono; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 

5) prowadzenie działalności doradczej skierowanej do podmiotów gospodarczych, organizacji 

pozarządowych oraz administracji rządowej i samorządowej; 

6) wspieranie merytoryczne, organizacyjne i finansowe inicjatyw pokrywających się z celami 

statutowymi Fundacji prowadzonymi przez inne podmioty oraz osoby fizyczne; 

7) opracowywanie, raportów i białych ksiąg dotyczących branż crowdfundingu, crowdsourcingu i 

im pokrewnych; 

8) współpracę z uczelniami, szkołami, ośrodkami badawczymi w celach naukowych oraz 

oświatowych; 

9) współpracę z fundacjami i innymi inicjatywami o charakterze dobroczynnym. 

10) realizowanie kampanii promocyjnych, informacyjnych, społecznych mających na celu wdrażanie 

i propagowanie dobrych praktyk z zakresu wyżej wymienionych dziedzin. 

 

Rozdział III.  

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł 

(tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w 

toku działania. 

 

§ 9 

1. Innymi składnikami majątkowymi będą dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Fundację, a także dochody pochodzące między innymi z: 

a. darowizn, spadków, zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zagranicy, 

b. dotacji i subwencji, 
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c. zbiórek i imprez publicznych, 

d. ruchomości i nieruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działania, 

e. z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nie odpłatnie, 

f. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 

g. środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 

h. innych wpływów. 

2. Wszelkie dochody Fundacji będą przeznaczone na działalność statutową. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia - oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

Działalność gospodarcza 

 

§ 10 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą określoną w odrębnych 

przepisach. 

2. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić pomocniczo działalność gospodarczą w 

następującym zakresie: 

a. Działalność związana z oprogramowaniem (kod PKD 62.01.Z), 

b. Badanie rynku i opinii publicznej (kod PKD 73.20.Z), 

c. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z), 

d. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 

e. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

f. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

g. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

72.20.Z), 

h. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 

i. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

94.99.Z). 

 

Rozdział IV.  

Władze Fundacji 

 

§ 11 

Organami fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, 

b. Rada Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie więcej niż 5 osób. 

2. Kadencja członków zarządu jest wspólna i trwa 5 lat. 

3. Członków pierwszej kadencji powołują Fundatorzy. 

4. Fundatorzy wchodzą w skład zarządu pierwszej kadencji 
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5. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Zarządu, powołuje Zarząd uchwałą przyjętą za większością ⅔ głosów w obecności co najmniej 

3 członków zarządu. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. śmierci członka zarządu, 

b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza Zarządu Fundacji, 

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej. 

d. odwołania przez Zarząd uchwałą przyjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3 

członków Zarządu. 

7. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie fundacją. 

8. Za wyjątkiem przypadków w których Statut wyraźnie stwierdza inaczej, Zarząd podejmuje swoje 

decyzje w formie uchwały podjętej większością głosów przy kworum wynoszący 3 członków. 

9. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu, a w razie jego 

nieobecności – Wiceprezesa Zarządu. 

 

§ 13 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o opinię w sprawie zmiany statutu, 

h. ustanawianie certyfikatów, odznak, medali honorowych i przyznawanie je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami. 

3. Zarząd Fundacji, wybiera spośród członków zarządu osoby, które będą pełniły funkcję Prezesa 

Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika. Uchwały o powołaniu lub odwołaniu z wyżej 

wymienionych funkcji, zapadają większością ⅔ głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. 

4. W przypadku choroby, nieobecności lub innej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji 

przez Prezesa Zarządu, jego obowiązki i kompetencje przejmuje Wiceprezes Zarządu do czasu ustania 

tej przeszkody.  

 

§ 14 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,  

a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

 

§ 15 

Do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności: 

a. zwoływanie posiedzeń Zarządu i powiadamianie o nich członków Zarządu, 

b. spisywanie uchwał Zarządu, 

c. pełnienie funkcji Skarbnika, 

d. reprezentowanie Zarządu wobec Rady Fundacji.   
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Rada Fundacji 

 

§ 16 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze 

swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Osobę wiceprzewodniczącego 

wskazuje Przewodniczący. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, 

które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją decyzją Rada, 

zwykłą większością głosów. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały 

podjętej jednogłośnie przez Radę, większością ⅔ głosów przy kworum wynoszącym 3 członków 

Rady. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

c. śmierci członka. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 17 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

a. Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności; opinie do wiadomości Zarządu 

przedstawia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady w formie pisemnej, na ręce Prezesa 

lub Wiceprezesa Zarządu.  

b. Promowanie działań fundacji oraz wspieranie jej wiedzą i doświadczeniem. 

 

 

§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Wniosek 

w imieniu Zarządu przedkłada Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny 

wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o 

szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.  

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych i w imieniu Fundacji, których 

wartość nie przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, uprawniony jest samodzielnie każdy 

członek Zarządu. 
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3. W przypadku oświadczeń i zobowiązań majątkowych, których wartość jest wyższa lub równa kwocie 

20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

Rozdział V.  

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 

określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 21 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością ⅔ głosów przy 

kworum wynoszącym 3 członków Zarządu. 

 

§ 22 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu podjętą większością ⅔ głosów przy kworum wynoszącym 3 członków, na rzecz 

działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 


