
 

 
 

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

przyjęty w dniu 25.04.2019 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji”, zwana 

w dalszej części Statutu „Fundacją”, wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000553691, posiadająca numer NIP: 5732854282 oraz numer REGON: 

361276975, została ustanowiona przez: 

− Piotra Tomasza Nocuń, syna Adama i Krystyny, zamieszkałego  

w Częstochowie przy ul. Okulickiego 17A/24, legitymującego się 

dowodem osobistym o serii i numerze: AYH 755899; 

− Annę Wiktorię Nocuń, córkę Janusza i Teresy, zamieszkałą  

w Częstochowie przy ul. Kopernika 11/23, legitymującą się 

dowodem osobistym o serii i numerze: AZL 313487 

na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 04 lutego 2015 r.  

przed notariuszem Izabelą Majocha w Kancelarii Notarialnej  

w Częstochowie w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 15 / 14-15, 

repertorium A numer: 464/2015.  

2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 



 

 
 

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki 

organizacyjne. 

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji. 

6. Fundacja prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą. 

Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną Fundacji, 

służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności 

statutowej Fundacji. 

7. Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą 

rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów 

dotyczących rachunkowości. 

8. Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Fundacji 

przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 

9. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej 

kwotę  1.000,00 złotych pochodzącą z darowizny dokonanej przez 

Fundatora. 

10. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód 

przeznaczać będzie na realizację celów statutowych i w celu zachowania 

ciągłości i utrzymania źródeł przychodów na tą działalność. 

 

 

§ 3. 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i osób 

reprezentujących Fundację. 

 

§ 4. 

1. Celem Fundacji jest: 

1) działalność na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej; 



 

 
 

2) podnoszenie świadomości jednostek, przedsiębiorców i organów 

publicznych o konieczności ochrony informacji, sieci, systemów i usług 

informatycznych;  

3) podnoszenie świadomości jednostek, przedsiębiorców i organów 

publicznych o zagrożeniach bezpieczeństwa informacji, sieci, systemów 

i usług informatycznych; 

4) upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji  

oraz ochrony danych osobowych; 

5) działalność na rzecz ochrony danych osobowych; 

6) kształtowanie i propagowanie standardów ochrony informacji, sieci, 

systemów i usług informatycznych; 

7) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości  

i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej 

8) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, 

organizacyjnych  

i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji, sieci, systemów  

i usług informatycznych; 

9) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii we wszystkich 

dziedzinach życia; 

10) wspieranie rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 

11) promowanie idei przedsiębiorczości; 

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

13) tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych, 

średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów i startup-ów; 

14) działalność na rzecz zwiększania konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

15) wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu, społecznemu i cywilizacyjnemu w różnych dziedzinach 

życia; 



 

 
 

16) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa informacji, 

sieci, systemów i usług informatycznych; 

17) działalność na rzecz rozwoju jednolitego rynku cyfrowego  

i transgranicznych usług cyfrowych; 

18) działalność naukowa; 

19) działalność naukowo-techniczna; 

20) działalność oświatowa, w tym polegająca na kształceniu dzieci, 

młodzieży, studentów; 

21) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania; 

22) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

23) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

24) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

25) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości 

prawnej społeczeństwa; 

26) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

27) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

28) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

29) wspieranie wszelkich podmiotów w przedsięwzięciach i projektach 

zgodnych z celami Fundacji. 

 

§ 5. 

1. Fundacja realizuje swoje cele, określone w § 4 Statutu poprzez działalność 

statutową: 

1) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej własnej aktywności  

i obszaru objętego celami statutowymi Fundacji; 



 

 
 

2) współdziałanie z organami władzy publicznej, samorządowej oraz innymi 

organizacjami pozarządowymi;  

3) współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń pomiędzy 

organizacjami;  

4) współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami  

o tym samym lub podobnym profilu;  

5) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Fundacji;  

6) prowadzenie działalności integrującej firmy poprzez aktywność 

gospodarczą, kulturalną, rekreacyjną;  

7) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami;  

8) merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw 

samorządowych;  

9) współpracę ze środkami masowego przekazu;  

10)współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, 

instytucjami i fundacjami;  

11)tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie systemów bezpiecznej interakcji 

elektronicznej między jednostkami, przedsiębiorcami i organami 

publicznymi; 

12)udzielanie pomocy w pozyskiwaniu zwrotnej i bezzwrotnej pomocy 

finansowej dla przedsiębiorców, wynalazców oraz naukowców; 

13)wspieranie podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, 

jednostek administracji i placówek oświaty w efektywnym wykorzystaniu 

funduszy europejskich; 

14)gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających 

działalność gospodarczą przedsiębiorców, w tym zwłaszcza informacji 

rynkowych i finansowo – ekonomicznych służących promowaniu 

wymiany gospodarczej oraz współpracy naukowo-technicznej; 

15)udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału 

produkcyjno-handlowego oraz marketingowego przedsiębiorstw; 

16)tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie systemów zarządzania,  

w szczególności bezpieczeństwa informacji;  



 

 
 

17)doradzanie podmiotom gospodarczym, organizacjom pozarządowym, 

jednostkom administracji i placówkom oświaty mające na celu 

wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych, procedur, 

certyfikatów, kodeksów postępowań oraz ksiąg dobrych praktyk 

zapewniających realizację celów Fundacji, 

18)wyrażanie opinii oraz udział w konsultacjach w zakresie projektów 

rozwiązań prawnych różnych państw w zakresie obszarów statutowej 

działalności Fundacji; 

19)dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych 

dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w różnych 

państwach będących w zakresie działalności Fundacji. 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 6. 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 

(słownie: jeden tysiąc i 00/100) złotych, a także mienie uzyskane przez Fundacje 

w toku jej działania. 

 

§ 7. 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

1) subwencji; 

2) darowizn, spadków, zapisów; 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4) dochodów z majątku Fundacji; 

5) dochodów z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego; 

6) dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach 

bankowych  

i inwestycyjnych; 

7) dochodów z inwestycji w papiery wartościowe; 

8) pożytków i dochodów z majątku Fundacji. 

9) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 



 

 
 

 

§ 8. 

1. Dochody pochodzące ze źródeł opisanych w § 7 Statutu są przeznaczane  

na realizację celów, o których mowa w § 5 Statutu. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Prezes Zarządu Fundacji. 

3. Majątek i dochody Fundacji nie mogą być użyte dla realizacji korzyści osób 

prywatnych nierealizujących celu Fundacji, o którym mowa w § 4 Statutu  

lub organizacji nierealizujących tego celu, za wyjątkiem nabywania 

własności,  

lub pokrywania wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz Fundacji,  

w przypadku, gdy działania te służą realizacji celów statutowych  

lub w przypadku, gdy są niezbędne dla należytego i właściwego działania 

Fundacji, a ponoszone koszty są adekwatne do wartości rynkowej 

nabywanej własności, zaś wynagrodzenia za usługi są racjonalne. 

4. Dochody z działalności Fundacji nie mogą stanowić przysporzeń 

majątkowych osobom uczestniczącym w jej władzach lub związanych  

z Fundacją stosunkiem pracy, za wyjątkiem należnych im zwracalnych 

kosztów czy wynagrodzenia za pracę lub też, gdy przyczynia się to do 

realizacji celów statutowych, o których mowa w § 5 Statutu.  

5. Niedopuszczalne jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 

Fundacji  

w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji; 

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów  

lub pracowników Fundacji, na zasadach innych niż w stosunku  

do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie  

lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów  

lub pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób 



 

 
 

trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu 

Fundacji. 

 

 

WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 9. 

1. Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana 

„Radą”  

i Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”. 

2.  Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu. 

3.  Członkiem Rady nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo z winy umyślnej. 

4. Z tytułu uczestnictwa w Radzie lub Zarządzie może przysługiwać 

wynagrodzenie. Członkowie Rady uprawnieni są do otrzymania zwrotu 

udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem  

w tym organie. 

 

§ 10. 

1. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Pierwszy Zarząd Fundacji w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator. 

3. Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

Członkom Zarządu przysługuje w zależności od powołania tytuł 

„Wiceprezes Fundacji” lub „Członek Zarządu”. 

4. Zarząd, jeśli jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w drodze uchwał 

zapadających zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 

połowy 

jego składu.  

 

§ 11. 

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



 

 
 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań  

z ich wykonania; 

2) opracowanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

3) dysponowanie funduszami Fundacji; 

4) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nienależących  

do kompetencji Rady; 

5) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji. 

 

§ 12. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu albo dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych 

pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli,  

o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu. 

§ 13. 

1. Rada jest ciałem doradczym, a w jej skład wchodzi od jednego do pięciu 

członków, powoływanych następująco: 

1) pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.  

2) członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji.   

2. Członkowie Rady powoływani są, każdy z nich, na czas nieokreślony.  

3. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku śmierci członka lub złożenia 

przez niego pisemnej rezygnacji z uczestniczenia w Radzie. 

 

§ 14. 

1. Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 

1) określanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją; 

2) dokonywanie zmian statutu Fundacji, łącznie ze zmianą celu Fundacji; 

3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji, członków 

Zarządu a także odwołanie członków Zarządu lub Prezesa, uposażanie  

ich, przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji; 



 

 
 

4) powoływanie komisji oraz ustalanie ich zasad i trybu działania; 

5) ustalanie procedur związanych z udzielaniem pomocy przez 

Fundację; 

6) zatwierdzanie preliminarza budżetu i regulaminów wewnętrznych 

Fundacji, w tym i zasad wynagradzania pracowników Fundacji; 

7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu  

z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku, oraz 

podejmowanie decyzji o udzieleniu absolutorium Zarządowi; 

8) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd oraz rozpatrywanie 

skarg na działalność Zarządu; 

9) tworzenie i likwidacja oddziałów zamiejscowych i innych jednostek 

organizacyjnych; 

10) inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu  

i regulaminami wewnętrznymi Fundacji. 

2. Członkowie Rady promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania 

środków na działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych. 

 

§ 15. 

1. Pracę Rady organizuje Prezes Rady, wybierany i odwoływany przez Radę 

spośród jej członków. 

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Rady lub z jego upoważnienia 

jeden  

z członków Rady. W przypadku nieobecności Prezesa Rady i nieudzielenia 

przez niego upoważnienia do przewodniczenia posiedzeniu, posiedzenie 

nie może się odbyć. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 

rok. Posiedzenie Rady w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania 

Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku 

oraz udzielenia Zarządowi absolutorium powinno się odbyć w ciągu sześciu 

miesięcy od upływu okresu sprawozdawczego. 

3. Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd. 

 



 

 
 

§ 16. 

1. Uchwały Rady, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy jej członków, przy czym wszyscy członkowie musza być 

powiadomieni  

o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Rady. 

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania 

pisemnego,  

o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.  

Z głosowania pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań  

i programów działalności Fundacji oraz decydowanie w sprawach 

osobowych.  

3. Uchwały Rady podpisuje Prezes Rady. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 17. 

1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w następującym 

zakresie: 

1) organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, staży i innych form 

kształcenia, wymiany informacji i doświadczeń;  

2) prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej  

i reprodukcyjnej; 

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,  

w tym organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów 

badawczych oraz grup ekspertów; 

4) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej,  

w tym różnych form kształcenia ustawicznego dorosłych; 

5) kształcenie kadr przedsiębiorstw; 

6) udzielanie pożyczek i darowizn przedsiębiorcom; 



 

 
 

7) wydawanie publikacji książkowych i innych materiałów dotyczących 

zagadnień należących do celów statutowych Fundacji,  

a także ich rozpowszechnianie; 

8) tworzenie analiz, procedur, kodeksów postępowań, ksiąg dobrych 

praktyk, systemów zarządzania jakością zgodnych z celami Fundacji; 

9) świadczenie następujących usług:  

− usługi informacyjne,  

− usługi doradcze, 

− usługi szkoleniowe. 

2. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą o następującym 

przedmiocie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności, PKD 2007): 

1) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B); 

2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i zarządzania (70.22.Z); 

3) działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów 

(82.30.Z); 

4) kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, 

edukacją, kulturą, oraz pozostałymi usługami społecznymi,  

z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z); 

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

6) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej  

niesklasyfikowana (94.99.Z); 

7) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z); 

8) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych 

obszarów i obiektów chronionej przyrody (91.04.Z); 

9) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych (59.11.Z); 

10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.99.Z); 

11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni (81.30.Z); 



 

 
 

12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (72.19.Z); 

13) pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie 

indziej niesklasyfikowana (74.90.Z); 

14) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  

lub dzierżawionymi (68.20.Z); 

15) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z); 

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

17) działalność portali internetowych (63.12.Z). 

 

§ 18. 

1. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: 

1) wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków 

przeznaczanych na wynagrodzenia określa Rada Fundacji. 

2) Fundacja prowadzi ewidencję finansową zgodnie z przepisami prawa,  

w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U.2018.395 t.j.). 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 19. 

1. Zmiana statutu nie może prowadzić do odejścia od idei służenia rozwojowi 

społeczeństwa i propagowania działań społecznie użytecznych. 

2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada. 

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 20. 

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

swoich celów. 



 

 
 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby 

dojść do odejścia od idei, o których mowa w § 4 Statutu. 

3. Decyzje w sprawie połączenia z inna fundacją podejmuje Rada. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

 

§ 21. 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz 

przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom  

i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej 

Fundacji. Wyróżnienia może ustanowić zarówno Rada, jak i Zarząd. 

 

 


