
Statut Fundacji
”Kraków Miastem Startupów”

z siedzibą w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą ”Kraków Miastem Startupów”, zwana dalej ”Fundacją”, ustanowiona przez: Michała 
Adamczyka, Rafała Billa, Sebastiana Kolisza, Rafała Kunaszyka, Bartłomieja Piotrowskiego i Pawła Szlachtę, 
zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 grudnia 2014 roku przez notariusza 
Marcina Solaka w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Świętej Teresy 12/2 (Repertorium A 8874/2014), 
działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 
o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 
5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz Prezydent 
Miasta Krakowa.

§ 4
1. Fundacja działa pod nazwą ”Kraków Miastem Startupów”. 
2. Fundacja używa czerwono-pomarańczowego znaku graficznego w kształcie trójkąta, stanowiącego 
    załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 
3. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem ”Kraków Miastem Startupów”.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
1. Celem działania Fundacji jest wspieranie organizacji typu startup, rozumianych, jako innowacyjne mikro-
    przedsiębiorstwa, oparte na twórczości, talencie, pomysłowości i umiejętnościach jednostek, niezależnie od 
    przedmiotu działalności oraz prawnej formy organizacyjnej (w tym działające w ramach inkubatorów, bez 
    wyodrębnionej osobowości prawnej).
2. Fundacja realizuje cel, o którym mowa w ust. 1. powyżej, w szczególności poprzez: 
a. budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu, przedsiębiorcami, 
    samorządem, administracją rządową, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
    organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami branżowymi w kraju i zagranicą,
b. prowadzenie badań własnych oraz propagowanie wiedzy na temat organizacji typu startup,
c. konsultowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na wszelkich szczeblach, w celu wypracowania 
    najkorzystniejszych rozwiązań dla startupów,
d. promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie inicjatyw środowisk akademickich w celu komercjalizacji
    i transferu wiedzy,
e. podejmowanie działań o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym skierowanych do osób prowadzących lub
    planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
f.  stwarzanie warunków dla zwiększania atrakcyjności i konkurencyjności określonych miejsc i terenów dla 
    inwestycji wspierających działania startupów,
g. kreowanie wizerunku Polski oraz Krakowa, jako nowoczesnych i przyjaznych inwestycjom w obszarach 
    innowacyjności,
h. pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Fundacji,
i.  organizowanie i wspieranie akcji społecznych zbieżnych z celami Fundacji.
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3. Fundacja uczestniczy w debacie publicznej i zajmuje stanowiska, w zakresie swojej działalności, 
    zachowując pełną apartyjność i nie angażując się we wspieranie poszczególnych inicjatyw o charakterze 
    politycznym. 

§ 6
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących 
działalność zbieżną z celami Fundacji.

§ 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Fundusz założycielski, w jaki fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych). 
Na majątek fundacji składać się będą także dochody uzyskane w czasie działalności fundacji.

§ 9
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób trzecich,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów 
    wartościowych.
e. innego rodzaju przysporzeń majątkowych. 

§ 11
Jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji.

Rozdział IV
Fundatorzy

§ 12
Fundatorzy podejmują decyzję poprzez zgodne oświadczenie woli wyrażone przez minimum 4 fundatorów.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 13
1. Organami statutowymi Fundacji są: 
a. Zarząd Fundacji, 
b. Rada Fundacji. 
2. Organizację wewnętrzną, szczegółowy tryb i zasady działania Fundacji określa Zarząd. 

Zarząd Fundacji

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. 
2. Zarząd Fundacji i jego członkowie są powoływani i odwoływani przez Fundatorów. 
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na 2-letnią kadencję z możliwością reelekcji. 
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 
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5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku: 
a. złożenia rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
c. choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 
d. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
e. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji.
f.  istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

§ 15
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, większością głosów 
    pełnego składu Zarządu.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności wskazany przez niego członek 
    Zarządu. Jeśli Prezes nie może wskazać swojego zastępcy, jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem 
    członek Zarządu. 

§ 16
Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Zarządzie, w tym funkcje Prezesa Zarządu.

§ 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie czynności, z wyjątkiem tych, które zostały zastrzeżone 
    dla kompetencji innych organów Fundacji. 
3. Zarząd Fundacji w szczególności: 
a. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
b. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
d. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
f.  kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
g. podejmuje uchwały o przystąpieniu do spółek i stowarzyszeń,
h. podejmuje decyzje w sprawie kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości.

§ 18 
Do składnia oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków 
Zarządu Fundacji, działających łącznie.

§ 19
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jego 
    członków.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu Fundacji z jego własnej inicjatywy bądź też na 
    wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu.

§ 21
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określą Fundatorzy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

Rada Fundacji

§ 22
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach doradczo-kontrolnych. 
2. Rada Fundacji składa się z dowolnej liczby osób, w tym Przewodniczącego. 
3. Rada Fundacji oraz jej członkowie są powoływani i odwoływani przez Fundatorów. 
4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na 3-letnią kadencję z możliwością reelekcji, przy czym kadencja 
    każdego z członków fundacji liczona jest indywidualnie.
5. Fundatorzy mogą kooptować członków Rady Fundacji, zwiększając jej skład.
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6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady. 
7. Do odwołania członka Rady Fundacji stosuje się odpowiednio § 14 ust. 5 niniejszego Statutu.

§ 23
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji z rocznej działalności Fundacji oraz coroczne 
    udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
f.  zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych przedstawianych przez Zarząd Fundacji. 

§ 24
1. Rada Fundacji wybiera, większością głosów swojego pełnego składu, ze swego grona Przewodniczącego 
    na trzyletnią kadencję z możliwością reelekcji. 
2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności wskazany przez niego 
    członek Rady Fundacji. Jeśli Przewodniczący nie wskazał swojego zastępcy, Przewodniczącego zastępuje 
    najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.

§ 25
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym do 
    ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków. 
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 26
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego własnej inicjatywy bądź na
    wniosek, co najmniej dwóch jej członków. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy w roku. 
3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 
4. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział zaproszone przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji 
    osoby, podmioty i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
5. Udział w posiedzeniach Rady Fundacji osób, przedstawicieli i podmiotów wymienionych w ust. 4 powyżej, 
    ma charakter doradczy. 

§ 27
Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 28
1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli, co najmniej 5 fundatorów.
2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić w drodze zgodnego oświadczenia woli, co najmniej 5 fundatorów.
3. W przypadkach przepisanych prawem, likwidacja fundacji następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli,
    co najmniej 5 fundatorów.
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