STATUT
Fundacji „Inteligentna Małopolska”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja „Inteligentna Małopolska” (zwana dalej Fundacją), działa na podstawie przepisów
prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (zwaną
dalej Fundatorem) aktem notarialnym z dnia 22/03/2018 r. sporządzonym przez notariusza
Olimpię Dudka prowadzącą Kancelarię Notarialną w Krakowie, ul. Dietla nr 50/16 w Krakowie
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§4
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółdzielni i spółek oraz
tworzyć spółki.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
a. Wspieranie rozwoju regionalnego szczególnie w obszarze innowacji,
b. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie
edukacji technicznej,
c. Upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego i informatycznego korzystającego
z osiągnięć technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki,

d. Kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, otwartości na inne kultury,
wzajemnego szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz
dobra wspólnego,
e. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz popieranie zrównoważonego rozwoju
na terenach wiejskich i małych miasteczkach,
f. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie
edukacji technicznej,
g. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działania na rzecz
integracji europejskiej,
h. Wspieranie wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych służących
podniesieniu funkcjonalności miast,
i. Wspieranie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.
§7
Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez działania polegające w szczególności na:
a. szerzeniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz społecznego wsparcia,
b. stworzeniu przestrzeni dla rozwijania aktywności naukowo-technicznej społeczeństwa,
mającej wpływ na jego tożsamość, życie rodzinne, społeczne, kulturalne i zawodowe,
c. stworzeniu społeczeństwu możliwości prospołecznego rozwoju swojej osobowości,
budowy poczucia wspólnoty, wyrażania siebie (także przez pomoc innym) oraz
solidarności z innymi, szczególnie osobami niepełnosprawnymi i starszymi,
d. wspieraniu innowacyjnych inicjatyw o charakterze naukowym wśród społeczeństwa,
e. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
f. kształtowaniu i wspieraniu rozwoju kompetencji technicznych i przedsiębiorczości, w tym
przedsiębiorczości społecznej,
g. wspieraniu rozwoju nauki, edukacji i wychowania, zwłaszcza w zakresie świadomości
edukacji i kultury technicznej,
h. zachęcaniu społeczeństwa do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania
kultury i wiedzy technicznej oraz zwiększenia zainteresowania kierunkami technicznymi w
dalszym rozwoju i edukacji,
i. tworzenie korzystnych warunków do rozwoju oraz wspieraniu w realizacji pomysłów
i rozwiązań związanych z tworzeniem projektów artystycznych, technicznych oraz
naukowych, w tym również w obszarze nowoczesnych technologii,
j. aktywizacji zawodowej młodzieży , seniorów i osób niepełnosprawnych,
k. aktywnej pomocy mieszkańcom regionu w zrozumieniu technologii, opracowywaniu
nowych idei i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w XXI wieku,
l. wspieraniu inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy
ekologiczne.
§8
Fundacja realizuje swoje cele statutowe również poprzez:
a. tworzenie przestrzeni warsztatowej umożliwiającej korzystanie z specjalistycznego
sprzętu, maszyn i urządzeń oraz wiedzy innych członków,
b. organizację i współorganizację warsztatów technicznych, szkoleń, konkursów oraz
konferencji naukowo-technicznych,

c. wspomaganie działalności naukowej i kulturalnej poprzez współpracę z innymi
stowarzyszeniami, fundacjami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami w kraju i za granicą,
d. organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych (w tym
zbiórek internetowych),
e. prowadzenie strony internetowej umożliwiającej wymianę idei, wiedzy, doświadczeń,
f. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi
z działalnością Fundacji,
g. wydawanie i dotowanie publikacji książek, artykułów, broszur i innych opracowań
związanych z celami Fundacji.

1.
2.
3.
4.

§9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie.
Działalność nieodpłatna prowadzona przez Fundację w formie nieodpłatnej jest następująca:
a. 58.11.Z, 58.13.Z, 58.19.Z, 58.14.Z publikacja książek, skryptów, artykułów, broszur,
informatorów i innych opracowań związanych z celami Fundacji,
b. 74.90.Z, 85.59.B, 85.60.Z wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania
cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wspieranie aktywnych metod
nauczania, tworzenie programów edukacyjnych, przyznawanie stypendiów, pokrywanie
kosztów studiów, szkoleń, udziału w imprezach promujących nauki techniczne
i nowoczesne technologie, przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury i wiedzy technicznej,
c. 82.30.Z organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
organizowanie i finansowanie konkursów związanych z promocją nauk przyrodniczomatematycznych i technicznych,
d. 82.99.Z organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych
(dotyczy również zbiórek internetowych) organizowanie, finansowanie, budowanie
przestrzeni twórczych, laboratoriów, warsztatów,
e. 85.5 tworzenie ośrodków kształcenia pozaszkolnego, ustawicznego i zawodowego,
prowadzenie szkoleń i kursów technicznych i edukacyjnych, aktywizowanie osób
niepełnosprawnych,
f. 94.11.Z, 94.12.Z współpraca z samorządem lokalnym, środowiskiem naukowym
i przemysłowym, a także fundacjami i stowarzyszeniami, w zakresie wymienionym
w celach Fundacji, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami
związanymi z działalnością Fundacji.

5. Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
w zakresie:
a. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
b. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z),
c. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z),
d. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z),
e. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
f. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
g. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
h. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
i. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
(46.52.Z),
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z),
Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
Sprzedaż
detaliczna
nagrań
dźwiękowych
i
audiowizualnych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.13.Z),
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

1.
2.
3.

§ 10
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy
00/100 złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Fundusz Założycielski tworzony jest z wpłaty Fundatora w kwocie 100 000 zł (słownie: sto
tysięcy 00/100 złotych).
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000 zł
(słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych).

§ 11
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez
Fundatorów,
b. grantów naukowych i innych podobnych funduszy,
c. funduszy publicznych (np. subwencji, dotacji) od organów administracji publicznej,
jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji,
d. programów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych,
e. darowizn, spadków, zapisów,
f. umów sponsoringowych,
g. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
h. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

i. odsetek bankowych i papierów wartościowych,
j. działalności gospodarczej.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji (zwana dalej Radą),
b. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Rada Fundacji
§ 13
Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, o uprawnieniach wynikających
z postanowień Statutu.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, który może to uczynić w każdym
czasie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
Rada składa się z 2 do 5 członków, którzy są powoływani przez Fundatora na czas
nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołań, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 14

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. zgłaszanie Zarządowi wniosków, inicjatyw, propozycji i projektów związanych z realizacją
celów Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
e. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,

f.
g.
h.
i.
j.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach z członkami Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 15

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony
na piśmie, przesyłając informację pozostałym członkom o terminie posiedzenia pocztą
elektroniczną na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku. Postanowienia niniejszego paragrafu zawarte w ust. 2 powyżej mają
odpowiednie zastosowanie do nadzwyczajnego posiedzenia Rady.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zarząd Fundacji
§ 16
Zarząd składa się z 1 do 2 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na pięcioletnią
kadencję. Kadencja Zarządu upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest
rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia funkcji.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Radę Fundacji.
Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
4. Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie. Zasady i wysokość
wynagrodzeń członków Zarządu ustala Rada.

1.
2.

3.
4.

§ 18
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed
planowanym posiedzeniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 19
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu
jednoosobowego oświadczenia woli składa jeden członek Zarządu.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 20
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może również dotyczyć celów
określonych w Akcie Założycielskim. Zmiana Statutu wymaga wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

§ 21
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji
o zbliżonych celach.

§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

