
STATUT FUNDACJI INVEMAX FOUNDATION 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Fundacja pod nazwą INVEMAX FOUNDATION, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Adam 
Łabędzki, Mateusz Łukaszewski, Marek Kozłowski, zwanych dalej „fundatorami”, aktem notarialnym nr 
8942/2012, sporządzonym przez notariusza Alicję Głódź w Kancelarii Notarialnej w Sopocie, Al. 
Niepodległości 677A, w dniu 02-08-2012r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 
niniejszego statutu. 
 
Fundacja jest apolityczna oraz neutralna światopoglądowo. 
 

§ 2 
 
Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 
 

§ 3 
 
Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot. 
 

§ 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 używa nazwy: INVEMAX FOUNDATION.  
 

Cele i formy działania Fundacji. 
 

§ 5 
Celami Fundacji są: 

1. Rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu 
Polski północnej. 

2. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

3. Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia wśród ludzi młodych z wykształceniem wyższym. 
4. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji  

i zarządzania małymi przedsiębiorstwami. 
5. Doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność 

gospodarczą. 
6. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej 

działalności, 
7. Stworzenie systemu wsparcia finansowego i merytorycznego dla poczatkujących 

przedsiębiorców. 



Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu propagowanie 
przedsiębiorczości i innowacyjności, szczególnie wśród ludzi młodych.  

2. Organizacja warsztatów i imprez tematycznych nastawionych na przekazywanie uczestnikom 
praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. 

3. Zapewnienie dostępu do międzynarodowej sieci inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. 

 
Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 6 

 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 7 
 

1. Fundacja prowadzić będzie wyłącznie działalność opartą na niniejszym statucie. 
2. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.  
3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

• darowizn, spadków, zapisów, 
• dotacji i subwencji oraz grantów, 
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
• umów sponsorskich, 
• dochodów z majątku Fundacji. 

 
§ 8 

 
1. Dochody 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. 
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

§9 
 

Podmioty uprawnione do zarządzania majątkiem Fundacji nie mogą: 
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

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

2. Przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej 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. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  
w których już uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

$ 10 
 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 
publicznego. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 
• Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B) 
• Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(73.12.C) 
• Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D) 
• Działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 
• Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 
• Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z) 
• Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z) 
• Udzielanie pożyczek instytucjom i osobom prywatnym (64.92.Z) 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji. 
 
 

Władze Fundacji 
 

§ 11 
 
Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji. 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 12 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez 
fundatorów na trzyletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu. 
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez fundatorów 

przed upływem kadencji w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.  
 
 
 
 



§ 13 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

• uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
• uchwalanie regulaminów, 
• sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
• ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
• podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 
• przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
• podejmowanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Fundacji. 
• wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 14 
 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów oraz 
udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnieni są: trzech członków Zarządu - łącznie. 
 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 15 
 

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 
 

§ 16 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją organem właściwym do podjęcia decyzji jest Zarząd, przy 

czym jego decyzja zapada w drodze jednomyślnej uchwały. 
 
 
 
 
 
 



Likwidacja Fundacji 
 

§ 17 
 

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 jednomyślnie Zarząd Fundacji  

 
§ 18 

 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych 
celach. 
 
 
 
Podpisy fundatorów: 
 


