Statut Fundacji “AI Embassy”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja “AI Embassy” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
Fundacja została ustanowiona przez Kacpra Łukawskiego, legitymującego się
dowodem osobistym nr XXXXXXXXX, zwanym dalej Fundatorem, aktem
notarialnym nr 3056/2019 sporządzonym przez zastępcę notarialnego Barbarę
Gałowicz, zastępującą notariusza Sandrę Błaszczyk-Kozłowską w kancelarii
notarialnej w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 12/12 w dniu 15.10.2019 r.

§3
Siedzibą fundacji jest Kraków.

§4
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

§6
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Cyfryzacji.

§8
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz wyróżniającego
ją znaku graficznego.

§9
Wykreślony

Rozdział II.
Cel i zasady działania Fundacji
§10
Fundacja będzie prowadzić działalność edukacyjną oraz badawczo-rozwojową w
zakresie sztucznej inteligencji, a także doradztwo w zakresie wdrażania takich
rozwiązań w przedsiębiorstwach.

§11
Celami Fundacji są:
1. Promowanie wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji.
2. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań opartych o
sztuczną inteligencję.
3. Rozwój algorytmów sztucznej inteligencji.
4. Organizowanie szkoleń i warsztatów.

§12
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń i kursów dotyczących programowania, analizy danych,
statystyki oraz sztucznej inteligencji.
2. Organizowanie konferencji naukowych oraz biznesowych.
3. Uczestnictwo w zewnętrznych konferencjach i wydarzeniach.
4. Publikowanie zbiorów danych pochodzących od przedsiębiorstw, instytucji
naukowych lub osób fizycznych na stronie internetowej Fundacji bądź w
innych mediach.
5. Publikowanie treści o charakterze naukowym bądź popularnonaukowym na
stronie internetowej Fundacji lub w innych mediach.
6. Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorstw.
7. Działalność doradczą świadczoną na rzecz przedsiębiorstw.
8. Wspieranie współpracy pomiędzy ekspertami z zakresu sztucznej inteligencji,
a przedsiębiorstwami.
9. Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.
10. Współpracę z ośrodkami naukowymi.
11. Udzielanie pomocy finansowej na projekty badawczo-rozwojowe.

§13
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§14
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dodatkowym majątkiem Fundacji są środki majątkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych).
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§15
Dochody Fundacji mogą w szczególności pochodzić z:
1. Dobrowolnych darowizn, spadków, zapisów pochodzących od osób fizycznych,
prawnych, krajowych i zagranicznych.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Kwot odpowiadających części podatku należnego od danego podatnika
przekazanych Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w trybie
określonym w przepisach prawa podatkowego.
5. Dochodów z działalności gospodarczej.
6. Odsetek bankowych.

§16
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

§17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko w przypadku gdy w chwili
złożenia tego oświadczenia, jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.

§18
Cały dochód osiągany w toku działalności Fundacji jest przeznaczany na jej
działalność statutową.

Rozdział IV.
Rodzaje działalności fundacji
§19
Fundacja prowadzi:
a) działalność statutową,
oraz może prowadzić
b) działalność gospodarczą

§20
Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§21
Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność
statutową Fundacji.

§22
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie
zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§23
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez
uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z
udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych
przepisach

§24
Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
1. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
2. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
3. 58.11.Z Wydawanie książek.
4. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).
5. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
6. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych.
7. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
8. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
9. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane.

§25
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

Rozdział V.
Władze Fundacji
§26
Organem władzy Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§27
Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez
Fundatora na pięcioletnią kadencję. W przypadku śmierci Fundatora, w jego miejsce
wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do
kolejnych następców Fundatora.

§28
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§29
Fundator może być członkiem Zarządu i uczestniczyć w działaniach Fundacji na
takich samych zasadach jak pozostali członkowie Zarządu.

§30
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz może powołać skarbnika.

§31
W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, osoba powołana w skład takiego
Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

§32
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji.
2. Odwołania na skutek uchwały Fundatora Fundacji.
3. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
4. Śmierci członka Zarządu.

§33
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na
podstawie niniejszego Statutu lub przepisów prawa, a w szczególności:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
2. Realizacja celów statutowych.
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

4.
5.
6.
7.
8.

Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
Zarządzanie majątkiem Fundacji.
Przygotowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.
Zmiana statutu Fundacji.
Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności
Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją
Fundacji.

Tryb pracy
§34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.

§35
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

§36
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§37
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§38
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu łącznie.

Rozdział VI.
Zmiana Statutu
§39
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§40
Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego
członków lub Fundatora. Zmiany statutu wymagają uchwały Zarządu Fundacji
podejmowanej większością kwalifikowaną 2/3 głosów jej członków.

Połączenie z inną fundacją
§41
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów. Połączenie z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu Fundacji podejmowanej
większością kwalifikowaną 2/3 głosów jej członków.

Likwidacja Fundacji
§42
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§43
Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.

§44
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,

§45
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o
zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe
§46
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

§47
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r.
poz. 203)

