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STATUT FUNDACJI 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą: Fundacja AVLab dla cyberbezpieczeństwa  (zwana dalej: „Fundacją”), 

została ustanowiona przez pana Adriana Ścibora, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasz Karaś, Kancelaria Notarialna Tomasz 

Karaś w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów, Rep. A. Nr 4659/2020. 

 

§ 2. 

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja AVLab dla cyberbezpieczeństwa. 

2. Fundacja działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. z dnia 6 sierpnia 2018 r., Dz. 

U. 2018, poz. 1491 wraz z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. z dnia 18 czerwca 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 1057 wraz z 

późn. zm.); 

3) postanowień niniejszego Statutu. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3. 

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w ramach realizacji 

celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 4. 

Siedzibą Fundacji jest Przysietnica (gmina Brzozów). 

 

§ 5. 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

 

§ 6. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw cyfryzacji.  
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§ 7. 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także tworzyć  

i przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń zarówno w kraju jak i za 

granicą, w szczególności Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz 

spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków 

pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.  

2. Fundacja może współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi  

i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działalności, a także 

przystępować do takich organizacji. 

 

§ 8. 

1. Fundacja może używać znaku graficznego lub słowno-graficznego. 

2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 9. 

Celem fundacji jest: 

1) podejmowanie działań w celu zwiększenia ochrony i poprawy cyberbezpieczeństwa,  

2) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia danych osobowych obywateli przed 

nieuprawnionym wykorzystywaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem, w tym w 

szczególności z wykorzystaniem środków cyfrowych, 

3) upowszechnianie wiedzy oraz budowanie świadomości obywateli z zakresu 

cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, w tym wiedzy na temat zasad 

ochrony i zabezpieczenia danych, metod zapobiegania i przeciwdziałania atakom w 

cyberprzestrzeni, zagrożeniach wynikających z postępu technologicznego,  

4) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz podejmowanie działań w celu 

przeciwdziałania cyberprzestępczości, 

5) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat mechanizmów i 

technologii umożliwiających wykorzystywanie danych i informacji o obywatelach, a 

także nieuprawnionego dostępu do danych (w tym danych osobowych) obywateli i 

zasad ich gromadzenia oraz przetwarzania,  

6) wspieranie rozwoju nauki, działalności badawczo-rozwojowej i edukacji,  

7) pomoc w opracowaniu rozwiązań informatycznych oraz innych środków 

wspomagających cyberbezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych, 

8) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz 
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rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, 

9) prowadzenie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej, 

10)  działalność oświatowa, 

11)  działalność kulturalna, 

12) prowadzenie działalności polegającej na wspieraniu inicjatyw społecznych na rzecz 

budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi. 

 

§ 10. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego. 

2. Realizacja celów Fundacji w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego następuje w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych oraz publikowanie wyników badań, 

2) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie oraz prowadzenie 

warsztatów, kursów, konferencji oraz szkoleń specjalistycznych i miękkich, również w 

formie internetowej, dotyczących w szczególności cyberbezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych, 

3) podejmowanie innych działań o charakterze naukowym, badawczym, edukacyjnym i 

promocyjnym, zgodnie z celami Fundacji, 

4) wydawanie opinii, recenzji oraz przeprowadzenie testów produktów i rozwiązań 

technicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, 

5) promowanie i udostępnienia informacji o wydarzeniach dotyczących 

cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowch, 

6) świadczenie usług dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w 

postaci m.in. konsultacji i pomocy na rzecz osób fizycznych i prawnych, 

7) rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie informacji i materiałów, 

8) wydawanie książek, gazet, czasopism, broszur, biuletynów, ekspertyz, publikowanie 

materiałów badawczych, naukowych i edukacyjnych, w tym również online, 

9) tworzenie, udostępnianie i dystrybucję materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, w 

tym również online, 

10) produkcję i wydawanie utworów audiowizualnych na potrzeby realizacji celów 

Fundacji; 

11) wynajem specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz stron internetowych do celów 

edukacyjnych, naukowych i badawczych, 

12) tworzenie platform (również interaktywnych) wymiany informacji, narzędzi 

informatycznych służących udostępnianiu i wymianie informacji, 

13) opracowywanie rozwiązań informatycznych i innych środków mających na celu 

poprawę cyberbezpieczeństwa oraz mających zapobiegać lub przeciwdziałać 
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niezgodnemu z prawem wykorzystywaniu, gromadzeniu lub przetwarzaniu danych (w 

tym danych osobowych), 

14) podejmowanie inicjatyw naukowych i badawczych, 

15) świadczenie pomocy i współpraca o charakterze organizacyjnym, finansowym i 

merytorycznym z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, 

16) współpraca ze szkołami, instytutami naukowymi, ośrodkami badawczymi, organami 

władzy publicznej, podmiotami prowadzącymi działalność - w zakresie dotyczącym 

celów Fundacji; 

17) prowadzenie akcji informacyjnych, analiz, badań i statystyk w zakresie objętym celami 

Fundacji; 

18) promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w 

zakresie objętym celami Fundacji,  

19) udzielanie informacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji w mediach, 

20) zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audiowizualnych oraz 

produktów związanych z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i innymi 

celami Fundacji, 

21) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości, 

22) działania na rzecz upowszechniania wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pogłębiania świadomości prawnej obywateli,  

23) inną działalność prowadzącą do realizacji celów statutowych. 

 

§ 11. 

1. Fundacja może ponadto prowadzić działalność gospodarczą, która nie stoi w sprzeczności z 

celami Fundacji, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji  - nie będzie pokrywać się z odpłatną działalnością 

pożytku publicznego.  

3. Zysk uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zostanie 

przeznaczony na działalność statutową Fundacji. 

4. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, wartość 

środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z funduszu założycielskiego 

opiewa na kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD), działalność w następującym zakresie: 

1) drukowanie gazet (18.11.Z); 

2) pozostałe drukowanie (18.12.Z); 

3) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z); 

4) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z); 

5) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z); 
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6) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z); 

7) wydawanie książek (58.11.Z); 

8) wydawanie gazet (58.13.Z); 

9) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 

10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 

11) działalność wydawnicza w zakresie pozostałej oprogramowania (58.29.Z); 

12) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z); 

13) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z); 

14) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z); 

15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z); 

16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 

17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z); 

18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z); 

19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z); 

20) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 

21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 

22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 

23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych (62.09.Z); 

24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (63.11.Z); 

25) działalność portali internetowych (63.12.Z); 

26) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z); 

27) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (63.99.Z); 

28) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); 

29) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (66.19.Z); 

30) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z); 

31) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 

32) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z); 

33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z); 

34) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (72.19.Z); 

35) działalność naukowa (72.2.) 

36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (72.20.Z); 

37) działalność agencji reklamowych (73.11.Z); 
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38) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

(73.12.B); 

39) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (73.12.C) 

40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

(73.12.D); 

41) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 

42) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z); 

43) działalność fotograficzna (74.20.Z); 

44) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (74.90.Z); 

45) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z); 

46) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (77.40.Z); 

47) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z); 

48) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z); 

49) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z); 

50) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 

51) działalność związana z pakowaniem (82.92.Z); 

52) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z); 

53) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (84.24.Z); 

54) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); 

55) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); 

56) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z); 

57) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z); 

58) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z); 

59) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z); 

60) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z); 

61) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§12. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwóch 

tysięcy złotych), z którego kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) zostaje 

przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto majątek Fundacji stanowią 

nabyte przez Fundację w toku prowadzenia działalności ruchomości, nieruchomości oraz inne 

prawa majątkowe, środki finansowe i inne mienie. 
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§ 13. 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych i niemajątkowych, 

2) darowizn, spadków, zapisów, 

3) dotacji i subwencji oraz grantów, 

4) środków publicznych, 

5) ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację, 

6) majątku Fundacji, 

7) odsetek bankowych, 

8) innych lokat kapitału, 

9) wszelkich innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji, 

10) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

 

§ 14. 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków organów Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z 

którymi pozostają oni 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”. 

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, 

Fundatora, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, 

Fundatora, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Fundacji. 

4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Władze Fundacji 

 

§ 15. 

Organem Fundacji jest Zarząd. Zasady funkcjonowania Zarządu określa niniejszy Statut.  

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 16. 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu 

Fundacji. Fundator może zostać powołany w skład Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Fundator.  

3. Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.  

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

1) śmierci Członka Zarządu; 

2) rezygnacji z pełnionej funkcji; 

3) odwołania Członka Zarządu; 

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 

§ 17. 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) reprezentowanie Fundacji i składanie w jej imieniu oświadczeń woli, 

3) uchwalanie planów działania Fundacji,  

4) sprawowanie zarządu i pieczy nad majątkiem Fundacji, 

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

7) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, 

8) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych organizacji lub podmiotów, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją  

10) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach związanych z działalnością 

Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.  

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy oraz otrzymywać  

z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie, jak również mogą domagać się zwrotu 

poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 
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4. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy - do zaciągania zobowiązań 

lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 0/100) wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu 

działających łącznie. 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że inaczej zastrzeżono w 

niniejszym Statucie. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy 

jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów oddanych za i 

przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 18. 

W skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

1) pan Adrian Ścibor, będący równocześnie Fundatorem Fundacji, 

2) pan Bartłomiej Hawrot.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19. 

Do zmiany Statutu Fundacji oraz celów Fundacji uprawniony jest Fundator.  

 

§ 20. 

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

2. W sprawie połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

 

§ 21. 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Fundacja ulega likwidacji w razie 

osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków 

finansowych i majątku. 

2. O przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji 

decyduje Zarząd Fundacji w formie uchwały. Środki finansowe i majątek pozostały po 

likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz 

fundacji o zbliżonych celach statutowych. 
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§ 22. 

W przypadku śmierci Fundatora lub ustanowienia dla niego kuratora bądź opiekuna, jego 

uprawnienia i obowiązki są przekazywane osobie przez niego wskazanej. W tym celu Fundator 

składa Fundacji pisemne oświadczenie, w którym wskazuje imię i nazwisko oraz dane osoby, 

której przekazuje swoje uprawnienia.   

 

§ 23. 

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku. 

 

 

 

__________________     


