Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Góra, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza – Marka Wieczorek w kancelarii notarialnej w Będzinie, przy ulicy
Sączewskiego nr 17, w dniu 30 października 2014r.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Będzin.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
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 właściwy ds. gospodarki oraz Starosta Powiatu
Będzińskiego.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazw: FIR oraz odpowiedników swojej nazwy
w językach obcych

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju społecznogospodarczego Polski zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak również regionalnym i lokalnym.
§6
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
promocję i wspieranie postaw kreatywności, inicjatywności oraz przedsiębiorczości społeczeństwa;
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój segmentu małych i średnich przedsiębiorstw;
wspieranie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki a w szczególności
pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych innowacyjnych firm.
prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców
poszukujących zewnętrznego kapitału i wsparcie ich w tym procesie;
promocję i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i transferu wiedzy w polskich jednostkach
naukowych;
promocję i wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu
społeczno-gospodarczym;
promocję i wsparcie współpracy wewnątrz i międzysektorowej organizacji, w tym m.in. poprzez

1

tworzenie sieci współpracy;
i. upowszechnianie wiedzy o strukturach, celach, dorobku i narzędziach Unii Europejskiej;
j. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działań na
ich rzecz;
k. prowadzenie działań na rzecz równości szans;
l. promowanie i realizację działań edukacyjnych i badań w dziedzinie realizacji celów statutowych
Fundacji
ł. popieranie inicjatyw służących idei fundacji.
m. realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
n. inne działania wpisujące się w cel Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie
to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działalności.
§8
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i subwencji osób prawnych,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z majątku fundacji,
f. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Fundacji
§ 10
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję. Rada wybiera
ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady wraz z Przewodniczącym Rady powołuje Fundator. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
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powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie
postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji;
utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, 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.
§ 11
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.
§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na
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 zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Rada może podejmować uchwały drogą obiegową.
9. Tryb obiegowy może być zainicjować przez każdego z członków Rady.

Zarząd
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na
dwuletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, może wyznaczyć siebie na członka Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
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c. śmierci członka Zarządu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie
postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji;
utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub
jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w
drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja 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. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. 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.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. 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
§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes
Zarządu samodzielnie w przypadku innego członka Zarządu wymagane jest dodatkowo
oświadczenie woli Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady
na rzecz działających na w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 31 października 2014r.

Podpisano:
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