
§TATUT
FUNDACJI INKUBATOR

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

1. Futldacia nosi nazlr,ę ,, FLrNDACJA I},TKUtsATOR o' i jest w dalszej części statutu zwalua

..Funaacja".
]. Flrndacja została ustanowiona oświadczeniamt woli fundatorów za'wartymi w akcię

notariain},m sporządzonym w drriu i lczerwca 1992 r, w Ładzi w Biurze Notarialnym
rł, Łodzi przy ui. Piotrkowskie1 Da przed notariuszem Grńyną Rymdejko, repertorium
Anr 998192.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Fundacja dzińana terytoriunr R.zeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. W związku z prowadzoną dziŃalnością Fundacja możę nawiązywać kontakty

rniędzynarodowe.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§3
Celami Fundacji są:

1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
2. Wspieranie przedsięw,zięć innowacyjnych i współpracy sfery nauki i biznesu.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych,
4. Wspieranie przedsięwzięć pozw-alających na łagodzenie i usuwanie negatywnych

skutków bezrobocia.
5. Reintegracj a społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrozonych wykluczeniem

społecznynr.
6. Rozwój potenc.jału gospodarczego oraz poprawa jakości zycia społeczności lokalnej.
7, Fodejmow anie dziŃań na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego.
8. Wspieranie inicjatyw ,ru,rk6.łych słuzących rozwojowi nauki i techniki

oraz nowoczesnych rnetod edukacyjnych.
9. Podejmowanie działań przyczyntających się do wzrostu szans młodzieży na rynku

praey, w tym mŁoczieży trudnej.
i0. Wspieranie przedsięwzięć pozwaiających na odnowę środowiska przytodntczego

regionu i zapobieganie jego degradacji.
li.R_ozwój działań przyczyntających się do zachowania dziedzictwa kulturowego

i tradycji regionu łódzkiego.
1 2. $/spierani e róznoro dnyc h forrr wspó Łpr acy międzynarodowej .

§4
Fundacja rea|izląe swoje cele w szczególnościpoprzez;
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1. Udzielanie pomocy meryorycznej, techniczno-organizacyjnej i finansowej
w powstawaniu, rozwoju i promocji rnikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Realizację usług doraciczo-informacyjnyck z zakręsu uruchamiania, prowadzenia
l zarządzania działalnością go spod ar czą,

3. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla przedsiębiorców,
4. Łczęstntczenie w iokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych na rozwoj

zasobów- ludzkich, innowacyjności i plzedsiębiorczości.
5. Uczestniczenie w inicjatywach mających na celu promoc.!ę współpracy sieciowej

przedsiębiorstw, instl,tucj i sarnorządowych i otoczenia biznesu.
5. Promowanie na terenach wiejskich pozarolniczych form prowadzęnia działalnoŚci

gospoCarczej,
7. Prorł.acizenie działainości infbrmacyjno-doradczej dla osób bezrobotnych

i zagr ożanych bezroboci ern,

8. atganlzację pośrednictwa zawodowego i/lub poradnictwa zawodowego.
9. Crganizowanie szkoień prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany

kr,vaiifi kaci i zawodorł,ych J.ub podniesienia wiedzy o golnej .

10. Wsparcie psychologiczno-doradcze dla osób pozostających bez zatrudnienia
oraz wykiuczonycil b ądź zagr azonych rł,ykluczeni em społec zny m.

i 1. Współpracę z instltucjarni państwowymi i organtzacjami pozarządov,rymi

dziŃającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
12. Współpiacę z osobami ftzycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie

celarni Fundacji m.in. w zakresie kształcenia kadr i rekwalifikacji zawodowej
oT az at gar\|zacji staży lpraktyk zawo dowych.

13. Organizowanie w_yrniany dośw,iadczeń w,zakresie celów statutowych Fundacji.
74, Dzińainość na tzecz upowszechniania ztownoważonego rozwoju w aglomeracji

łódzkiej aTaz w lokalnych społecznościach na poziomie gmin i powiatów.
15. lnicjowanie lokalnych przedsiewzięć prowadzących do budowania kapitału

społeczrrego na poziomie regionalnym i lokalnym między sektorem społecznym,
gospodarczym i administracją pubiiczną w formie partnerstwa lokalnego.

16. Aktywnośó w obszarze promo\Ą/allia równych szans w dostępie do edukacji, pracy
i praw obywatelskich dia wszystkich, ktorym te prawa przysług,.lją bez względu
na płeć, nriejsce zamieszkania, status rnaterialny czy przynaleźnoŚć etntczną.

i7" Realizację lub współuczestniczenie w programach i projektach propagujących ideę
społeczeństwa i nformacyj ne go.

trB. Wspieranie i współuczestniczenie vł działaniach z zakresu partnerstwa publiczno -
prywatnego (PPP) na tzęcz rozwoju instrumentów rynku pracy, wspierania
przecisiębiorczości i budowania infrastruktury społecznej .

i9. \łspółplacę ze szkołami kazdego szczębla celem zwiększania szans młodzieży
na rynku placy.

20. Dztńalność propagatorską, inlormacyjną i wydawniczą w zakresie organizowania
iaktylł,izacji przedsiębiorczości, technik zarządzania. podnoszenia kwalifikacji
zawodowych bezrobotnych absoiwentów szkół średniclr w formie przeciwdziŃania
bezrobociu.

21. Gromadzęnie środków finansowych oraz zasobów materialnych wspomagających
realizaclę celów t zadań Fundacji.

ż2, Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju t zagranicą zgodnie

z obowiązrrjącymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§5
1, W dacie ustanowienia Fundacji jej majątek stanowi fundusz założycielski w wysokoŚci

5.500 (słownie: pięć tysięcy pięóset) złotych.
2. Składnikami majątku Fundacji mogą byó pieniądze,papiety wartościowe, atakże oddane

Fundacji na własnoś ć rzeczy ruchome i nieruchomości.
3. Dochodami Fundacji są:

1 ) dochod,v z dztŃalności gospodarczej Funciacj i,

2) dotacje i subwencje,
3) ciarowizny, spadki i zapisy,
4) do cho dy z pT aw maj ątkowy ch przekazanych Fundacj i,

5) ciochody ze zbtoręki imprez pubiicznycli,
6) innego ra dzaju przy spotzęnia maj ątkowe.

4, Darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy mogą byc przeznaczonę na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. Docho<iy uzyskiwane z dzińainości gospodarczej przeznaczane są na cęle statutowe

Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§6
Organami Fundac.ji są:

1. Rada Fundacji
2. ZarządFundacji

Rada Fundacji
§7

i. Rada fundacji składa się ztrzech członków.
2. Członkow Rady fundacji wskazuje Fundator Gmina miejska Łódź-
3. Przewodniczącego Rady, .jego zastępcę oraz Sekretarza wybiera Rada spośród swoich

członków.
4. Wykonywanie funkcji człotkaRaciy rna charakter społeczny i nie jest wynagradzane.
5. Kadencja Rady trwa ftzy lata.
6. Członkostwo w Radzie ustaje w czasie trwania kadencji Rady wskutek śmierci lub

rezygnacjl czŁanka R.ady albo wskutek wskazania przez Fundatora innej osoby w miejsce
dotychczas owe go człortka Rady.

§8
Do kompetenc.ji Rady należy:

1. Dokonywante zmlan statutu.
ż, Dokołrywanie zmlan celów Fundacji.
3. Uchwalanie biezących planów działaniaFundacji.
4. Inicjowanie kierunków dzlŃalności Fundacji.
5. Fowoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
6. Określanie wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Sprawowanie stałego nadzoru nad dziŃalnością Fundacji"
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8. Dokonl'wanie w imieniu Fundacji wszeikich czynności prawnych z członkami
Zarządu,lub uporvaznienie Przelvodniczącego Rady lub .vqvzfiaczonego w tym celu
pełnomocnika do dokonania takiej czynności.

9. Udzielanie zeod,v na:
a) dokonanie czynno ś ci, która powoduj e zaciągntęcte zobowiązaria przekraczającego

509.,ó rr altości majątku F'undacji,
b) nabr cie iub zbycie nieruchomości lub udziŃuw nieruchorności,
c } obciażenie nieruchomości ograniczonym prawem TzęczorylT\,
di Licział Fundacji \Ą/ spółce prawa handiowego lub w spółce osobowej bądź

społdzielni.
e) połaczenie się z inną iundacją.

10. Podjecie uchrł-ał o 1ikwidacji Fundacji, o cofnięciu likwidacjt oraz o powołaniu
i odri ołaniu liku.idatora.

1 1. Podjęcie uchwał o przęznaczeniu majątku Fundacji pozostałym po jej likwidacji.

§9
Rada moźe delegować jednego iub kitku członków Rady do wykonywania określonych
czYnnoŚci nadzoru. Delegaci składają R.adzie pisemne sprawozdanię zę swoich dzińań
rekomendując podj ęcie stosownych uchwał.

§101. Fosiedzenia R.ady odbywają się, co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniu Rady
maŻna uczestniczyĆ,przy wykorzystaniu środkow bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.

2. Przewodniczący Rady moze zwołac posiedzenie w kazdym terminie, w przypadku pilnej
potrzeby.

3. Ponadto Posiedzenie Rady powinno odbyć się na pisemne żąd,anie każdego z członkow
Rady, zŁożone na ręce przewocini czącęgo lub na żądanie zarządu.

4. ZaProszente na posiedzenie Rady wtaz z porządkiem obrad oraz mńetiałami, które mają
bYĆ Przedmiotem obrad, doręcza się pocztą elektroniczną, listem poleconym
iub za potwierdzeniem odbioru.

5. Do wnoszenia projektow u.chwał pod obrady Rady upoważniony jest Zarząd
orazPoszczegÓlni członkowie Rady. Frojekty uchwał powinny być składane
Przewodni cząaerril Rady lub S ekretarzo wi Rady pr ze d, po s i edzeniem Rady.6. Do ważnoŚci uchwał Rady wynragane jest zaproszenie wszystkictr jej członków
i obecnoŚĆ co najmniej połowy członków. Rada podejmuje uchwńy zwyk{ąwiększością
głosów. 'W razie równego rozkładu głosów o wyniku głosowania dócyduje głos
Przewodniczącego, o iie jest obecny na posiedzeniu. Rada może podejmować uchwĄ w
trYbie Pisemnyrn lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odiegłość.

]. W Posiedzeniach Rad5' biorą vC,ztń członkowie Zarządu ora:z inne osoby zaproszonę
Przez Frzewodniczącego Rady" Fosiedzenie Rady nie jest jawne dla członków Zarządu
w części poświęconej odwołaniu lub powołaniu członków zarzadu oraz ustalaniu ich
wynagrodzeń.

Z posiedzenia Rady sparuądzar'u oro'oł§,"
Protokół sParządza Sekretarz Rady iub powołany uchwałą Rady protokolant.
Frotokolantem nroze być osoba spoza grona członków Rady.
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3. Protokół powinien zawletac numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę
obecnych. porządek obrad" teksty uchu,ał, wynik głosowania oraz wypowiedzi członków
Rad1,,. o iie żacjali zamieszczenia ich w protokole.

4. Protokoł polrinien b.vć podpisany przez osobę sporządzającą protokół oraz przęz
\\ Sz\ stkich cbecnr ch na posiedzeniu członków Rady, nięzńocznie po jego sporządzeniu.

5. Piotok,lłr z posiedzeń Rady przechowywane są w biurze Zarządu.

Zarzad
§12_. Zz:zli F-rllacji lesr jedno aibo rvieloosoboury.

]. Jeden z członkórr Zarzadu - w tym także Zarządu jednoosobowego - pełni fuŃcję
Prezesa Zarządu,

3. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom
Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę innych członków Zaruądu.

4, Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacjibądź odwołania ze składu

Zatządu,
6, Członków Zarządu, w tym Prezesa Zaruądu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada

ustala t akzę Iiczbę członków Zarządu,

§13
1. Zarząd Fundacji prorł,adzi spra\ł}, Funciacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej

działainością statutową i gospodaTczą ataz reprezentuje Fundac.ję na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie

albo dwóch członków ZarząduŁącznte, z tym, że czynności z zabesu prawa pracy może
dokonyrł'ać kużdy członek zarządu sarnodzielnie lub lnnaryznaczol7ado tego osoba.

3, Zarząd moze ustanawiać pełnomocilikóv, do prowadzenia poszczególnych spraw
lub dokonywania okreśionych czynności.

4" Zaruąd PoCejmuje uchwały zwykła większością głosów. W raztę równego rozkładu
głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile jest obecny
na posiedzeniu.

5- Z Posiedzeń Zaruądu nie sporządza się protokołu, jednakze przebiegposiedzenia powinien
bYc zaprotokołowany, jeśli ztząda tego członek Zaruądu. W razię potrzeby spisania
Plotokołu jest on spotządzany ptzęzjednego z członków Zarządu. Frotokół powinien być
podpisany przez \Ą,szystkich członków, zarządu obecnych na posiedzeniu.

§14
Zarząd przedstawiaRadzię Fundacji roczne sprawozdanie ze swojej działalności za miniony
rok kalerrdalzoury do dnia 3\ marcaroku następnego.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§15l. Fundacja prowadzi działalnośc gospodarczą w celu pozyskania środków służących
finansowaniu przyj ętych kierunkow działalności statutowej.
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7 a. Fozostałe drukowanie (l8.12.Z)
b. Pozostała sprze|,aż detaltczna prowadzona poza siecią sklepową, straganamr l

targowiskami (47 .99 .Z)

c. 'Wydar.vanie ksiązek (58.1 1.Z)

d. Wydarł,aĄle gazet (58.13. Z)
e. Wydawanie izasopism i pozostałych periodyków (58,I4,Z)

i. P ozo stał a dziaŁalność wydawnicza (5 8,L9 .Z)

g. DztŃalność r,vy-dawnlczaw zakresie pozostałego oprogramowania (58,29,Z)

ń. Driułuln o śc zwtązana z opT o gt arnowaniem (62,0 1,Z)

l. Dztała|nosĆ z:n,tązanaz dorudztwem w zakresie informatyki (62.02,Z)

j Działalność zluiązana z zarządzanielm urządzeniami informatyc znymi (62,03,Z)

k. Pozostała dziaialność ,rri rg"*u w zakresie technologii informatycznych i

kornputerow},ch (6ż.09 "Z)
l. Przetslarzans.e danych; zarządzamie stronami intemeto\ĄTmi (hosting) i podobna

działalność (63.il.Z)
m. Wynaje m t zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionYmi (68.20.Z)

n. Stósunki rniędzyludzkie (public relations) i konrunika cja Q a.2I .Z)

o. 'Wynaje rn i dzięrZall,u *u.ryn i urządzehbiurowych, włączając komputery Q7 ,33,Z)

p. vŹiałit"ośo zwtązanaz argan\zacją targów, wystaw i kongresów (82_30,Z)

r. Pozaszkoine forrny eciukacji sportowej Óraz zajęc sportowych i rekreacyjnych (85,51,Z)

s. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.5ż,Z)

t. Działalnośó obiektów sportowych (93.1l,Z)
u, Fozostała działalno śc związarta ze sportem (93.I9,Z)

w. Działaxność wesołych miasteczek i parkow rozrywki (93.żl,Z)
y. Pozostała dziŃalnośó rozrywkowa i rekreacyjna (93,29,Z)

yr. vriautność związana z wy-szukiwaniern miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Q8.},a.Z)
y2. DziŃalnośó agencji pracy tymczasowej (78.20.Z)

y3. pozostał a dzińalność związana z udostępnianiem pracowników (]8,30,Z)

§t6
Działainością gospociaTcZąprawadzanąprzezFundację zarządzaZauąd Fundacji, który może

ustanowi ć F ełnomocnikow do wykonywania czynno ś c i z nią związany ch,

Rozdział VI
zmiana statutu

§t7
I. Zmtanastatutu moze nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

ż, Zmianastatutu wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego

R.ozdział VII
n ikwidacja Fundacji

§x8
1. Fundacja uiega likwidacji w przypadku zrealtzawania celów. do których zostńa

ustanowion abądźw ruzię wyczerpar\ia środkow finansowych i majątku Fundacji,

2. Decyzję w sprawie likwidacji poaelmu.le Rada Fundacji, ktora jednoczeŚnie Powołuje

likwidatora. Likwidatorem moze zostac ustanowiony członek ZarząduFundacji.

3, Likwidatorowi przysługuj ą uprawn ienia Zarządu Fundacj i,
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4, Likwidator por,ł.inien zakonczyc spraw_y bieżące Fundacji, wypełnić jej zobowiązania,
zbyć majuek. jeśli będzie to konieczne do zaspokojenia wteruycięIi oraz dokonaĆ

wszelkich inn_vch cz\nności, które są niezbędne do zakończęnia dział,alności Fundacji
oraz jej rłl kre ślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Ntajatek Funciacji pozostał_v po jej likwidacji podlega przekazaniu innym podmiotom
realizlrjac},m cele, o któr5,ch mowa w §3 statutu. Wyboru podmiotu lub podmiotów,
kton il przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji, dokonuje Rada Fundacji.

6. Po zakończeniu likrł,idacji likwidator składa wniosek o wykreśienie Fundacji z Krajowego
R_e_iestru Sadorr e go"

rlielzr cieli. iikliidacja moze zostac cofrrięta.

Ł ó dź,.Ą.5 . . §r,r,.oj l*q.. 202Ir

Prezes Zarząól:
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