STATUT FUNDACJI

INNOPOLIS
Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Piotra Czarneckiego w kancelarii notarialnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 122,
repetytorium nr 2626/2010, w dniu 23 kwietnia 2010 roku, działa na podstawie prawa
polskiego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy do spraw polityki społecznej.
II. CELE FUNDACJI
§7
1. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz
rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, w szczególności w zakresie tworzenia
ludziom i społecznościom warunków optymalnego rozwoju społecznego,
kulturalnego, zawodowego, intelektualnego i duchowego.
2. Misją Fundacji jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na
odpowiedzialności, współpracy i zaufaniu.
§8
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Prowadzenie, wspieranie i organizowanie działalności edukacyjnej;
2. Wydawnictwo publikacji, w tym książek, gazet i czasopism;
3. Organizowanie targów, wystaw, konferencji i kongresów;
4. Produkcję filmową, telewizyjną, radiową, dźwiękową i muzyczną;
5. Prowadzenie działań informacyjnych, komunikacyjnych i w zakresie public relations;
6. Świadczenie usług doradczych i w zakresie zarządzania;

7. Prowadzenie badań i prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk
humanistycznych i nauk o zarządzaniu;
8. Wspieranie i organizowanie działań z zakresu pomocy społecznej;
9. Świadczenie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej;
10. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
11. Działalność z zakresu integracji zawodowej i społecznej oraz ekonomii społecznej;
12. Upowszechnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
13. Promowanie zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
14. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocję zatrudnienia i aktywnego rynku pracy;
15. Wdrażanie i komercjalizację innowacji;
16. Aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych;
17. Wspieranie i organizowanie wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych;
18. Działalność na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
19. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20. Prowadzenie, wspieranie i organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21. Świadczenie pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocję Rzeczypospolitej
Polskiej za granicą;
22. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
23. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
24. Wsparcie organów administracji publicznej, podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego i instytucji edukacyjnych, nie wykluczając międzynarodowych;
25. Wypracowywanie oraz promowanie rozwiązań systemowych, strategii i programów
rozwojowych.
III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§9
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie, poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczone mogą być wyłącznie na
realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.
§ 10
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji:
1. 58.11.Z Wydawanie książek;
2. 58.13.Z Wydawanie gazet;
3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
5. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
6. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
7. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
8. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
9. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja;

10. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
11. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;
12. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
13. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
14. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
15. 85.59.A Nauka języków obcych;
16. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
18. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
19. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, zapewniająca opiekę pielęgniarską;
20. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
21. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
22. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
23. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
24. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
25. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
26. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
27. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
28. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
29. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach.
IV. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości
i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez
Fundację,
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden
tysiąc złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
§ 12
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. dotacje, subwencje i granty;
2. dochody z działalności gospodarczej;
3. darowizny, spadki i zapisy;
4. odsetki bankowe oraz dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
6. dochody z praw majątkowych.

§ 13
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,
akcjach, udziałach, nieruchomościach oraz ruchomościach;
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

§ 14
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
V. ORGAN FUNDACJI
§ 15
Jedynym organem Fundacji jest Zarząd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 16
Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji;
Funkcję Prezesa Fundacji pełni Fundator albo osoba przez niego wskazana;
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator;
Kadencja Zarządu jest nieokreślona;
Członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub
złożenia przez niego pisemnej rezygnacji;
Członkostwo w Zarządzie Fundacji osób powołanych przez Fundatora wygasa
w przypadku ich śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania;
Prezes Fundacji może powierzyć poszczególnym Członkom Zarządu określone
obowiązki.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji,
określając zakres ich umocowania.
§ 18
1. Zarząd w formie jednoosobowej podejmuje decyzje w formie zarządzeń;
2. Zarząd w formie wieloosobowej podejmuje decyzję w formie uchwał;
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków;
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
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§ 19
Fundator może powołać zespół ekspertów zwany Radą Fundacji;
Zadaniem Rady Fundacji jest doradzanie Zarządowi Fundacji;
Rada Fundacji składa się z 3 do 20 członków;
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator;
Kadencja Rady Fundacji jest nieokreślona;
Nie wolno łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie
Fundacji;
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku śmierci, złożenia pisemnej
rezygnacji lub odwołania przez Fundatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Decyzje w sprawie zmian statutu, w tym również zmian celów Fundacji, zakresu i przedmiotu
prowadzenia działalności gospodarczej, połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji
podejmuje Fundator.
§ 21
1. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes Fundacji;
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji
społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

