S TAT U T
Fundacji „Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju”

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1. 1. Fundacja „Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju”, zwana dalej „Fundacją”,
została ustanowiona przez Marka Kułakowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”.
2. Fundację

ustanowiono

aktem

notarialnym,

repertorium

A

nr

1908/2017,

sporządzonym przez notariusza Roberta Kuskowskiego w dniu 17 marca 2017 r. w kancelarii
notarialnej przy ul. Pańskiej 96 lok. 33 w Warszawie.
Art. 2. 1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność
także poza granicami kraju.
Art. 3. 1. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe
i czasowe placówki terenowe.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
Art. 4 . 1. Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut Przedsiębiorczości
i Rozwoju”.
2. Dla celów związanych ze współpracą z zagranicą Fundacja może posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Art. 5. Fundacja może używać pieczęci i stosować wyróżniające ją znaki graficzne.
Art. 6. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
Art. 7. Fundator wskazuje ministra właściwego do spraw gospodarki ze względu na cele
Fundacji, o których mowa w art. 8.
DZIAŁ II
Cele i zakres działalności Fundacji
Art. 8. Celem Fundacji jest:
1)

rozwój gospodarczy Polski w szczególności poprzez zwiększenie innowacyjności,
zakresu wolności gospodarczej, konkurencji rynkowej, zmniejszenie regulacji,
opodatkowania oraz racjonalizację wydatków publicznych;

2)

budowa społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez poszerzenie zakresu
wolności osobistej oraz propagowanie idei samorządności i pomocniczości;

3)

bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz ochrona środowiska naturalnego;

4)

kształtowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie;

5)

ochrona rodziny i życia rodzinnego jako gwaranta stabilnego społeczeństwa;

6)

zwiększenie podmiotowości i niezależności państwa polskiego zarówno w wymiarze
zewnętrznym jak i wewnętrznym;

7)

wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii;

8)

poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych;

9)

rozwój kultury i sztuki.
Art. 9. 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)

działalność badawczą i analityczną w obszarze dziedzin związanych z celami Fundacji,
w szczególności przygotowywanie raportów w danym obszarze i przedstawianie propozycji
rozwiązań;

2)

monitoring działalności instytucji publicznych;

3)

organizowanie

szkoleń,

seminariów,

kursów,

konferencji,

targów

oraz

zjazdów

środowiskowych;
4)

działalność edukacyjną;

5)

wspieranie i koordynacja działań podmiotów działających w zakresie celów Fundacji,

6)

fundowanie stypendiów i grantów;

7)

współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami,
instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi.
2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może również inicjować postępowania

i

przystępować

do

postępowań

toczących

się

przed

organami

sprawiedliwości

oraz

administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.
Art. 10. 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
oraz wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Decyzję w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje
Fundator, wprowadzając w tym celu odpowiednie zmiany w niniejszym statucie.
DZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
Art. 11. 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski oraz środki nabyte na osiąganie
celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

2. Na fundusz założycielski składa się kwota 2 000 zł (dwa tysiące złotych), z której kwota
1 000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność statutową, a kwota 1 000 zł (jeden
tysiąc złotych) na działalność gospodarczą.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, przeznaczona na działalność gospodarczą, do czasu
podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz uzyskania
przez Fundację wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców lub w innym właściwym rejestrze publicznym,
zostaje zamrożona.
Art. 12. 1. Środki na osiąganie celów i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
1)

darowizn, spadków i zapisów;

2)

dotacji i grantów;

3)

odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych;

4)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

5)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

6)

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;

7)

wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i grantów mogą być użyte na

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
DZIAŁ IV
Organy Fundacji
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 13. Organami Fundacji są:
1)

Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;

2)

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
Art. 14. Wygaśnięcie członkostwa w organie Fundacji następuje z chwilą:

1)

utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)

uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego
z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego;

3)

złożenia pisemnej rezygnacji.

Art. 15. 1. Decyzje organu Fundacji mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub przy
pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie
organu Fundacji wyrażą na to zgodę.
2. Członkowi organu Fundacji, który nie wziął udziału w podejmowaniu decyzji w drodze
głosowania, zezwala się na oddanie głosu w trybie obiegowym, w terminie i na zasadach
określonych każdorazowo przez biorących udział w głosowaniu.
3. O terminie i zasadach, o których mowa w ust. 2, członka organu Fundacji, który nie wziął
udziału w podejmowaniu decyzji w drodze głosowania, zawiadamia niezwłocznie członek organu
Fundacji odpowiedzialny za organizację jego pracy.
4. Oddanie głosu w sposób, o którym mowa w ust. 2–3 traktuje się jako wzięcie udziału w
głosowaniu.
5. Decyzje organu Fundacji wyrażone w formie pisemnej sporządza i podpisuje członek tego
organu odpowiedzialny za organizację jego pracy.
Art. 16. Organ Fundacji może uchwalić swój regulamin organizacyjny, zawierający
w szczególności inne niż określone w art. 15 zasady dotyczące podejmowania decyzji oraz zasady
podziału czynności między jego członkami.
Rozdział 2
Rada Fundacji
Art. 17. Rada składa się z członków powoływanych przez Fundatora.
Art. 18. Do wyłącznych kompetencji Rady, poza wyraźnie wskazanymi w niniejszym statucie,
należą:
1)

zmiana statutu Fundacji, w tym jej celów;

2)

sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu;

3)

wyznaczanie podstawowych kierunków działania Fundacji;

4)

powoływanie Przewodniczącego Rady;

5)

podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją – po uzyskaniu zgody
Fundatora;

6)

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań o wartości przekraczającej 10 000
zł (dziesięć tysięcy złotych) w ujęciu rocznym z jednym podmiotem;

7)

wykładnia postanowień statutu Fundacji.
Art. 19. 1. Rada podejmuje decyzje w drodze konsensusu przy udziale wszystkich jej

członków.

2. W przypadku braku konsensusu, na każdorazowy wniosek członka Rady, decyzje
podejmowane są w drodze głosowania.
3. Decyzje podejmowane w drodze głosowania zapadają większością głosów przy udziale co
najmniej połowy członków Rady.
4. W przypadku równej liczby głosów, za głos rozstrzygający uznaje się głos
Przewodniczącego Rady.
Art. 20. 1. Za organizację pracy Rady odpowiada Przewodniczący Rady powoływany przez
Radę.
2. Przewodniczący Rady może każdorazowo powierzyć swoją funkcję innemu członkowi
Rady, zawiadamiając o tym niezwłocznie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Rady.
Rozdział 3
Zarząd Fundacji
Art. 21. 1. Zarząd składa się z jednego członka powoływanego przez Radę, zwanego dalej
„Prezesem Zarządu”, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prezes Zarządu może powołać w skład Zarządu od dwóch do czterech członków, zwanych
dalej „Wiceprezesami Zarządu”.
3. Prezes Zarządu odpowiada za organizację pracy Zarządu.
4. Rada może w każdej chwili odwołać członka Zarządu na umotywowany wniosek członka
organu Fundacji lub Fundatora.
Art. 22. 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje
Fundację na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla
innych organów Fundacji.
Art. 23. 1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej
połowy członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów, za głos rozstrzygający uznaje się głos Prezesa Zarządu.
Art. 24. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub co najmniej dwaj
członkowie Zarządu łącznie, w zakresie umocowania określonym przez Prezesa Zarządu.
DZIAŁ V
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 25. 1. Zmian statutu dokonuje Rada.
2. W przypadku zmiany statutu niezwłocznie publikuje się jego tekst jednolity.

Art. 26. Po uzyskaniu jednomyślnej decyzji Rady i zgody Fundatora, Fundacja może połączyć
się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
Art. 27. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
Art. 28. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
Art. 29. Do czasu powołania Rady i ujawnienia tego we właściwym rejestrze, kompetencje
Rady wskazane w statucie wykonuje Fundator, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu.
Art. 30. Niniejszy statut sporządzono w dniu 12 czerwca 2017 r. i z tym dniem wchodzi on w
życie.
F U N D AT O R

