Statut Fundacji Inkubator Rozwoju
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą "Inkubator Rozwoju” zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez

ANSTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejonowego pod numerem KRS: 0000481383, zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym rep. A nr 1455/2016, sporządzonym w dniu

16.09.2016 roku przez notariusza Hannę Szymanowską z Kancelarii Notarialnej Hanna Szymanowska Notariusz, przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 19/1, 81 - 706 Sopot.
§2
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz
niniejszego Statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
§6
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji.

3. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji wraz z zaznaczeniem

siedziby, numeru rejestrowego Fundacji, a także ewentualnego wyróżniającego ją znaku graficznego.
§7
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
§8
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.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. Działalność szkoleniowa, edukacyjna, w tym również polegająca na kształceniu ludzi w zakresie

działań związanych z realizacją projektów edukacyjnych i kulturalnych, związanych z przedsiębiorczością, a także powstawaniem i wykorzystywaniem nowych technologii oraz rozwojem
osobistym.
2. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, a także powstawania i wykorzystywania
nowych technologii.
3. Działalność wspomagająca i promująca rozwój osobisty.
4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, nauko-

wo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie przedsiębiorczości, kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
5. Działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieranie zdobywania i roz-

powszechniania wiedzy na temat kultury, edukacji, przedsiębiorczości, powstawania i wykorzystywania nowych technologii, rozwoju osobistego oraz realizacji projektów i zarządzania nimi.

6. 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.
7. Działalność wspomagająca rozwój edukacji i kultury.
8. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym także
działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeń-

stwa obywatelskiego.
10. Wspieranie przekształceń polskiej gospodarki w kierunkach proeksportowych, proinnowacyj-

nych oraz proekologicznych.
11. Działania na rzecz integracji społecznej i przeciw wykluczeniu społecznemu.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą

przyczynić się do rozwoju edukacji i kultury, przedsiębiorczości, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii, a także rozwoju osobistego.
2. Działalność szkoleniową oraz informacyjną.
3. Działalność promocyjną oraz doradczą.
4. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
5. Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami
w zakresie celów Fundacji.
§ 11
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak
i jako działalność odpłatna z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zło-

tych 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 (słownie: jeden tysiąc) złotych, która w całości przeznaczona została na działalność gospodarczą.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, subwencji, dofinansowań osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organiza-

cyjnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, praw majątkowych,
e) odsetek bankowych,
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
g) dochody z odpłatnej działalności statutowej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawca nie postanowił inaczej.
6. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację nie może być przeznaczony do
podziału między członków organów Fundacji.
§ 13
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, człon-

kowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji,

wolontariuszy oraz współpracy z innymi podmiotami, których usługi pozwolą na efektywniejsze
wypełnienie celów Fundacji.
3. Rada Fundacji może zostać powołana w każdej chwili istnienia Fundacji.
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i opiniodawczych.
2. Członkowie Rady Fundacji posiadają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji.
3. Radę Fundacji tworzą 2 do 5 osób, powoływanych na okres 2 lat.
4. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani jednomyślną decyzją Fundatorów.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a) być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publiczne-

go lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Rady Fundacji,

b) śmierci,
c) odwołania,
d) skazania
8. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Rady Fundacji.
9. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.
10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub w razie braku takiej możliwości inny

członek Rady Fundacji. Rada Fundacji jest zwoływana również na pisemny wniosek członka Zarządu Fundacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
ogólnej liczby członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Zarządowi Fundacji abso-

lutorium,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
f) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
g) wnioskowanie do Fundatorów o zmianę statutu Fundacji,
h) wnioskowanie do Fundatorów o likwidację Fundacji.
14. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoo-

sobowo. Pozostali Członkowie Zarządu składają oświadczenia woli w imieniu Fundacji wspólnie
z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieozna-

czony.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu,
b) śmierci,

c) odwołania.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członków Zarządu odwołuje Fundator na podstawie uchwały.
6. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
7. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji (która może, ale nie musi zostać powołana).
8. Zarząd posiada w szczególności następujące kompetencje:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
f) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
h) opracowuje struktury organizacyjne Fundacji,
i) ustanawia nagrody, wyróżnienia, odznaczenia i inne formy uhonorowania osób zasłużonych dla
idei i celów Fundacji.
9. Zarząd zobowiązany jest co roku przedkładać Fundatorowi (jeśli została powołana Rada to
przejmuje tę funkcję od Zarządu) sprawozdanie z działalności Fundacji.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków .
11. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wyna-

gradzania ustala Rada Fundacji lub Fundator ( w przypadku, gdy niepowołana zostaje rada)
12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 17
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
w tym przedmiocie przepisami.

§ 18
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1. 18.11.Z – Drukowanie gazet
2. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
3. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
4. 58.11.Z – Wydawanie książek
5. 58.13.Z – Wydawanie gazet
6. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
7. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
8. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
9. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
10. 59.14.Z – Działalność związana z produkcja filmów
11. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
12. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
13. 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
14. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informacyjnych i komputero-

wych
15. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzia-

łalność
16. 63.12.Z – Działalność portali internetowych
17. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
18. 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
19. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
20. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
21. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
22. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
23. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfiko-

wana
24. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
25. 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej
26. 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
27. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
28. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

29. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
30. 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji
31. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
32. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
33. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
35. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
36. 93.19.Z – Działalność związana ze sportem
37. 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
38. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
39. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
40. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 19
1.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Tworzenie oddziałów i filii, połączenie fundacji
§ 20
1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały i filie w kraju i
zagranicą.

2.

Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub filii podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii
Rady, w przypadku jej powołania.

3.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

4.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady, w przypadku jej powołania.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§ 21
Zmiana statutu, w tym zmiana celu Fundacji, może być wprowadzona decyzją Fundatora. Zmiana
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana statutu wymaga wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w innych przypadkach wskazanych w
przepisach.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator wyznaczając likwidatora.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu o wpis likwidacji do rejestru,
b) sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji,
c) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz rozporządzenie majątkiem Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

