
 

 

Gdynia, 14.08.2014 r. 

STATUT FUNDACJI 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez: 
 

Michała Mysiaka 

Łukasza Olechnowicza 

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzyna 
Nagórska-Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 6/2, w dniu 10.01.2014 
r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną 
§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto Gdynia 
§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa za 
granicą. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły związane z Fundacją i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym a także organizacjom 
nieposiadającym osobowości prawnej. 
 
 



 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 
1. Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym w szczególności promowanie działalności 

wspomagającej rozwój gospodarki w regionie i kraju. 
2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej gospodarce. 
3. Popularyzacja idei i szeroko rozumianej integracji w kraju i za granicą oraz współpracy między 

społeczeństwami, w szczególności w zakresie integracji europejskiej. 
4. Promowanie działań przedsiębiorczych z uwzględnieniem ekoinnowacji i tworzenia nowych, 

ekologicznych miejsc pracy, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
5. Realizacja działań mających na celu wsparcie w znalezieniu pracy oraz zakładaniu działalności 

gospodarczych z uwzględnieniem zasad równouprawnienia i tolerancji, w szczególności w zakresie 
aktywizacji zawodowej absolwentów studiów wyższych oraz promowania szkolnictwa zawodowego. 

6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także 
działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. 

8. Działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu. 
9. Wspieranie przekształceń polskiej gospodarki w kierunkach proeksportowych, proinnowacyjnych 

oraz proekologicznych. 
10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-

techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie przedsiębiorczości, kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej inwalidów. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli. 
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. 
3. Prowadzenie doradztwa w szczególności prawnego, gospodarczego, handlowego dla wszelkich 

podmiotów prawa. 
4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji. 
 

§ 8 

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

 



 

Majątek i dochody Fundacji. 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne 
mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 
2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji fundusz statutowy został powiększony ze 

środków własnych Fundacji o kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych, która w całości przeznaczona została 

na działalność gospodarczą. 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z majątku Fundacji. 
5. odsetek bankowych, 
6. dochodów z działalności gospodarczej. 
 

§ 11 

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 
Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.  
 

Działalność gospodarcza. 

§ 12 

1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą. 

2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione na podstawie § 4 pkt.2, jednostki 

organizacyjne bądź bezpośrednio przez samą Fundację. 

3. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce Fundację 

reprezentuje Zarząd. 

 

 

 



 

§ 13 

1. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd. 

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych na podstawie § 4 pkt.2 jednostkach 

organizacyjnych kieruje kierownik (dyrektor) jednostki. 

3. Kierowników, a których mowa w ust.2 powołuje i odwołuje Zarząd. 

4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia 

kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami. 

 

§ 14 

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, są następujące kategorie 

działalności sklasyfikowane w PKD: 

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

18.11.Z – Drukowanie gazet 

18.12.Z – Pozostałe drukowanie 

18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 

58.11.Z – Wydawanie książek 

58.13.Z – Wydawanie gazet 

58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem 

62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informacyjnych i komputerowych 

63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

63.12.Z – Działalność portali internetowych 

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 



 

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej 

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej 

78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 

94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

§ 15 

Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk na 

realizację celów statutowych Fundacji. 

 

Władze Fundacji. 

§ 16 

1. Władzami fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych 
organów, w tym kosztów podróży. 

3. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorów w drodze uchwały. 
 

 

 

 



 

Rada Fundacji. 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków. 
3. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatorów na trzy letnią kadencję. 
4. Fundatorzy mogą w każdym czasie odwołać członków Rady Fundacji i wybrać następnych 

członków rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję. 
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 

członka Rady. 
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze 

stosunkiem pracy z Fundacją. 
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania 

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie 
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
 

§ 19 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom 

Zarządu absolutorium. 
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
7. Rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd. 
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji 

Fundacji. 
 

 

 

 



 

§ 20 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 21 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji na 
trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, może również powołać Wiceprezesów Zarządu. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji 

przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 
 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z 

inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji. 
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 

 

 

 



 

Sposób Reprezentacji. 

§ 23 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz reprezentowania Fundacji upoważnieni są: 

a) Prezes Zarządu – jednoosobowo, 
b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

Zmiana Statutu. 

§ 24 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą 
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 
założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 25 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 
 

§ 26 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji. 

§ 27 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

§ 28 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania 

skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 



 

§ 29 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

 


