STATUT
FUNDACJI STREFA INNNOWACJI
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Strefa Innowacji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 12 października 2015 r. przez Monikę Dargas-Miszczak, zwaną
dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§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 dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. poprawa jakości życia rodziny, w szczególności pełne włączenie ich członków w życie
zawodowe oraz społeczne w obszarze edukacji, kultury, zdrowia, kultury fizycznej i
działalności dobroczynnej,
2. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych członków rodzin,
3. dostarczenie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań usprawniających
funkcjonowanie rodziny, w szczególności ułatwiających rodzicom pełnienie różnych ról
życiowych,
4. dostarczanie i upowszechnianie rozwiązań na rzecz wzrostu inkluzji społecznej i
zawodowej,

5. budowanie zaufania społecznego, wspieranie integracji europejskiej oraz promowanie
formuły komunikacji i współpracy w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności
pożytku publicznego w następujących zakresach:
1. działalność edukacyjna: organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji,
2. doradztwo indywidualne i grupowe,
3. działalność wydawnicza: wydawanie publikacji zwartych i czasopism w wersji papierowej
i elektronicznej,
4. działalność wspierająca aktywność zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości,
5. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, w tym na rzecz osób z
niepełnosprawnością,
6. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
7. działalność naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa,
8. współpraca międzysektorowa i międzynarodowa,
9. rozwijanie i promocja wolontariatu,
10. prowadzenie kampanii społecznych,
11. działalność w zakresie kultury fizycznej, w tym w zakresie kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać merytorycznie i finansowo
działalność innych osób i instytucji prowadzących działania mieszczące się w celach
określonych w § 6, .
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów i nawiązek sądowych,
2. dotacji, subwencji oraz grantów,
3. zbiórek publicznych,
4. majątku Fundacji.
§ 11
1. Przychody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

Władze Fundacji.
§ 12
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków powoływanych na czas
nieoznaczony.
3. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Zarządu, powołuje Zarząd na mocy uchwały.
5. Członkowie Zarządu Fundacji wybierają ze swego grona Prezesa oraz Wiceprezesa
Zarządu Fundacji.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób
pozbawiony członkostwa w Zarządzie Fundacji.
§ 14
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4.
5.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd ma wszelkie uprawnienia do prowadzenia spraw Fundacji.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez uchwalanie rocznych
planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
nadzór nad działalnością Fundacji,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i nawiązek sądowych, subwencji i dotacji,
podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji.
O ile statut nie stanowi inaczej, zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie
uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu..
Sposób Reprezentacji
§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników (umowy o pracę i umowy
cywilnoprawne) oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 17
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.
§ 18
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu.
Likwidacja Fundacji.
§19
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 Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności
wszystkich członków Zarządu.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

