STATUT FUNDACJI
Fundacja Innowacyjna Polska
(„Statut“)
(tekst jednolity uwzgledniający zmiany
wprowadzone uchwałą Zarządu w dniu 27 maja 2014 r.)

ROZDZIAŁ l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Innowacyjna Polska, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona została przez:
Pawła Jakuba Nowickiego,
Tomasza Edwarda Ponińskiego,
Marcina Jana Szumowskiego
zwanych dalej łącznie Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 marca
2014 roku przed Bożeną Handzlik notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Warszawie, przy ulicy Barskiej nr 29.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja może powoływać oddziały zamiejscowe.
§3
Fundacja może tworzyć nowe podmioty lub przystępować w dowolnej formie do
podmiotów już istniejących, w szczególności jako udziałowiec, wspólnik lub akcjonariusz,
a także – pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Fundatora - połączyć się z inną
fundacją o zbliżonych celach działania i dającej rękojmię należytego kontynuowania dzieła
Fundacji.
§4
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Zasady prowadzenia działalności
gospodarczej przez Fundację określone są w § 8 niniejszego Statutu.
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ROZDZIAŁ 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Celem Fundacji jest podejmowanie społecznie lub gospodarczo użytecznych działań
związanych ze zwiększaniem innowacyjności oraz wzrostem konkurencyjności polskiej
nauki i gospodarki i działających w jej sferze przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
rozwojem polskiej myśli i nauki, a także ze wspieraniem tworzenia powiązań
horyzontalnych i nawiązywania międzysektorowej współpracy pomiędzy partnerami
działającymi w obszarach gospodarki, nauki, organizacji pozarządowych, administracji
publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego.
2. Fundacja może realizować swój cel również poprzez wspieranie działań dowolnych
innych podmiotów.
§7
1. Fundacja może podejmować każdą adekwatną, zgodną z prawem i dobrymi obyczajami
niedochodową działalność służącą realizacji celów statutowych, tj.:
a. inicjować, patronować, organizować lub finansować wszelkie fora (w tym
wydawnictwa, seminaria, konferencje itp.) umożliwiające upowszechnianie
wiedzy o Fundacji i jej działalności oraz służące realizacji jej celów,
szczególnie związane z wymianą wiedzy, idei i doświadczeń;
b. fundować i przyznawać nagrody, stypendia i pobyty/wymiany studentów,
naukowców, przedsiębiorców lub innych osób, których działalność może
przyczynić się do realizacji celów Fundacji;
c. inicjować, patronować, organizować lub finansować prace naukowe, badawcze
lub wdrożeniowe, ze szczególnym uwzględnieniem prac posiadających
zdolność komercyjną oraz prowadzić takie działania samodzielnie lub we
współpracy z innymi instytucjami, również prywatnymi;
d. brać udział w tworzeniu lub tworzyć klastry, inkubatory i akceleratory
przedsiębiorczości;
e. inicjować, patronować, wspierać organizacyjnie, merytorycznie i doradczo lub
finansować działalność bytów gospodarczych, w tym nowopowstałych lub
restrukturyzowanych i wspomagać ich rozwój, również poprzez świadczenie
usług, przyznawanie dotacji, udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń
finansowych;
f. wspierać i uczestniczyć we współpracy krajowej i zagranicznej z instytucjami,
uczelniami, instytutami naukowymi, w tym instytutami Polskiej Akademii
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Nauk, agendami publicznymi, środowiskami gospodarczymi, organizacjami
pozarządowymi, w tym tzw. „think tankami”, przedsiębiorcami, osobami
fizycznymi i wszelkimi innymi podmiotami, których działalność związana jest
z tworzeniem indywidualnych lub instytucjonalnych powiązań nauki
i biznesu, przestrzeni kooperacji, ochroną i zarządzaniem własnością
intelektualną, rozwojem (również w skali mikro) społecznym, cywilizacyjnym
i gospodarczym poprzez przyjmowanie strategii proinnowacyjnych i których
działalność jest zbieżna lub może przyczynić się do realizacji celów Fundacji;
g. inicjować, patronować, organizować lub finansować organizacje pozarządowe,
środowiska i zrzeszenia społeczne lub gospodarcze prowadzące działalność
wartościową dla realizacji, propagowania i rozwoju celów Fundacji;
2. Fundacja swoje działania kieruje w szczególności do przedsiębiorców, jednostek
naukowych, centrów i ośrodków badawczo-rozwojowych, organów administracji
publicznej (państwowej i samorządowej), mediów, organizacji pozarządowych
i branżowych oraz innych środowisk działających w obszarach określonych w § 6
niniejszego Statutu.
§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
swych celów. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie
realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:
10 Produkcja artykułów spożywczych,
11 Produkcja napojów,
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana,
63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
69.10.Z Działalność prawnicza,
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69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej ,
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
77 Wynajem i dzierżawa,
82 Działalność związana z administracyjna obsługa biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
85 Edukacja,
86.90Działalność paramedyczna,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
96 Pozostała indywidualna działalność usługowa.

ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3 000 zł (trzech tysięcy
złotych) wniesiony przez osoby określone jako Fundator w równej wysokości oraz środki
pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w § 10 niniejszego Statutu.
2. Na działalność gospodarczą Fundacji przeznaczona jest kwota 1 000 zł (jeden tysiąc
złotych).
§ 10
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą
pochodzić z:
a. funduszu założycielskiego,
b. działalności gospodarczej,
c. darowizn, spadków i zapisów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
d. dochodów z darów i zbiórek publicznych,
e. dotacji i subwencji lub innych funduszy pozyskiwanych przez Fundację na
realizację jej celów (np. z grantów, konkursów),
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f. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11
Dochody z darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej lub co innego nie wynika z umów
zawartych przez Fundację.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 12
Organami Fundacji jest Zarząd oraz – jeśli zostanie powołana przez Fundatora – Rada
Fundacji.
§ 13
Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Fundatora. Pierwszy Zarząd stanowi:
Tomasz Poniński (Prezes Zarządu) oraz Paweł Nowicki (Członek Zarządu).
§ 14
1. Zarząd składa się co najmniej z dwu osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
§ 15
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania członka Zarządu przez
Fundatora lub rezygnacji.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Każdy z członków Zarządu ma prawo samodzielnej reprezentacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w składzie co najmniej dwóch
członków, przy czym w przypadku Zarządu składającego się z dwóch członków lub
gdy w głosowaniu bierze udział dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu,
głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.
§ 17
Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
działalności Fundacji, niezastrzeżonych dla Fundatora, a w szczególności:
a. przygotowywanie programów i planów działania Fundacji,
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b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji i decydowanie o sposobie
podziału środków na cele Fundacji,
c. opiniowanie wniosków o skorzystanie z pomocy Fundacji,
d. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e. organizowanie i nadzorowanie działalności biur i instytucji Zarządu oraz
zapewnienia możliwości funkcjonowania Radzie Fundacji, o ile zostanie
powołana,
f. ustalenie, w przypadku uznania takiej potrzeby, regulaminu działania Zarządu
lub innych zasad organizujących pracę Zarządu, w tym zakresu działania
poszczególnych członków Zarządu,
g. zawieranie umów o pracę z pracownikami lub umów cywilnoprawnych
z osobami działającymi na rzecz Fundacji, w tym z członkami Zarządu, przy
czym treść każdej umowy z członkiem Zarządu musi być zaakceptowana przez
Zarząd,
h. decydowanie i określanie szczegółowych zasad przeprowadzenia czynności,
o których mowa w § 2 p. 2 i § 3 niniejszego Statutu,
i. dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji, przy
czym przez zmianę celów, do dokonania której upoważniony jest Zarząd
Fundacji rozumie się wyłącznie dodanie nowych celów,
j. przeprowadzenie likwidacji Fundacji lub powołanie likwidatora w przypadkach
przewidzianych prawem.

ROZDZIAŁ 5
RADA FUNDACJI
§ 18
1. Fundator może powołać Radę Fundacji spośród grona osób cieszących się autorytetem,
działających zawodowo, naukowo lub społecznie w obszarach istotnych ze względu na
cele Fundacji lub spośród donatorów udzielających Fundacji wsparcia.
2. Rada Fundacji, jeśli zostanie powołana, czuwa nad realizacją misji i celów Fundacji, służy
radą i pomocą w rozwoju Fundacji oraz opiniuje dokumenty strategiczne przedstawiane
przez Zarząd Fundacji.
§ 19
1. Na zaproszenie Zarządu, członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w zebraniach
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Zarządu lub w inny sposób uczestniczyć w bieżącej działalności Fundacji.
2. Rada Fundacji, ani jej poszczególni członkowie, nie reprezentują Fundacji, ani nie mogą
zaciągać w jej imieniu jakichkolwiek zobowiązań.
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie, lecz koszty udziału
w pracach na rzecz Fundacji mogą być pokrywane lub zwracane przez Fundację.
4. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby z Polski lub z zagranicy.
5. Członkiem Rady Fundacji może być osoba prawna, która w pracach Rady Fundacji
uczestniczy za pośrednictwem przedstawiciela.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
W przypadku śmierci któregokolwiek z fundatorów, rezygnacji lub trwałej utraty zdolności
do podejmowania działań określonych w niniejszym Statucie, wszelkie prawa i obowiązki
Fundatora wykonywać będą pozostali fundatorzy.
§ 21
Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznaczone będą
na cele wskazane przez Fundatora lub likwidatora i związane z celami Fundacji,
w pierwszym rzędzie umożliwiające zakończenie działań rozpoczętych przez Fundację
przed likwidacją.
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