
STATUT
FUNDACJI MIDERO

z dnia 8 grudnia 2021 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Midero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul.  Zabłocie
23/23, 30-701 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem  KRS:  0000597058,  identyfikująca  się  numerami   REGON:  363525023  oraz  NIP:
6762499946 (dalej: „Fundator”) ustanowiła Aktem Notarialnym, Repertorium A nr 13112/2021,
sporządzonym w dniu  8  grudnia  2021  roku,  przed  notariuszem  Wojciechem Domaradzkim,
fundację  o  nazwie:  Fundacja  Midero  (dalej:  „Fundacja”).  Fundacja  działa  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167, ze zm.)
(dalej: „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), jak również zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu.

2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Midero.

3. Fundacja:

1) posiada osobowość prawną;

2) zostaje ustanowiona na czas nieokreślony;

3) działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami;

4) może posiadać oddziały za granicą;

5) może tworzyć placówki terenowe dla wykonywania swych zadań statutowych;

6) może używać znaków i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

5. Nadzór nad Fundacją prowadzi minister właściwy do spraw Gospodarki oraz Prezydent Miasta
Krakowa.

§ 2
Cele i formy działania Fundacji

1. Celem Fundacji są:

1) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2) działalność  wspomagająca  rozwój  techniki,  wynalazczości  i  innowacyjności  oraz
rozpowszechnianie  i  wdrażanie  nowych  rozwiązań  technicznych  w  praktyce
gospodarczej;

3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5) upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a
także działania wspomagające rozwój demokracji;

6) promocja i organizacja wolontariatu;

7) promocja  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
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8) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

9) udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  zwiększania  świadomości  prawnej
społeczeństwa;

10) podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) działania w zakresie klastrów biznesowych;

2) wspieranie  działań  prowadzących  do  promocji  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w
Polsce i za granicą;

3) organizację szkoleń, seminariów i warsztatów z zakresu rozpoczynania,  prowadzenia i
rozwoju działalności gospodarczej;

4) świadczenie usług doradczych, dedykowanych zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom
podejmującym działalność gospodarczą;

5) popularyzację światowych rozwiązań w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw;

6) wdrażanie  programów  realizowanych  ze  środków  pomocowych  krajowych  oraz
międzynarodowych na wsparcie przedsiębiorstw;

7) organizowanie  i  udział  w  akcjach oraz  kampaniach  społecznych,  targach,  wystawach,
seminariach,  konferencjach,  zjazdach tematycznych, plenerach,  jarmarkach, pokazach,
aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych;

8) prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

9) prowadzenie serwisu internetowego Fundacji;

10) współpracę z innymi podmiotami, w tym instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz
organizacjami  pozarządowymi w kraju  i  za granicą,  których cele  są zbieżne z celami
statutowymi Fundacji.

3. Działania określone w § 2 ust. 2 niniejszego Statutu Fundacja realizuje w formie działalności
odpłatnej lub nieodpłatnej.

§ 3
Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie:
dwa  tysiące  złotych  zero  groszy).  Z  kwoty  funduszu  założycielskiego  na  prowadzenie
działalności  gospodarczej  przeznacza  się  kwotę  1.000,00  zł  (słownie:  tysiąc  złotych  zero
groszy).

2. Fundator wnosi środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

3. Środki na realizację celów Fundacji wymienionych w § 2 niniejszego Statutu i pokrycie kosztów
jej działalności mogą pochodzić z:

1) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazywanych przez Fundatora
oraz przez osoby fizyczne i prawne;

2) grantów naukowych i innych podobnych funduszy;

3) funduszy  publicznych  –  państwowych,  samorządowych,  europejskich  oraz  środków  z
programów i organizacji międzynarodowych;
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4) darowizn, spadków i zapisów;

5) dotacji i subwencji osób prawnych;

6) dywidend i zysków z akcji i udziałów;

7) dochodów z działalności gospodarczej.

4. Możliwe  jest  dofinansowanie  działań  realizowanych  przez  Fundację  przez  uczestniczki  lub
uczestników tych działań.

5. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest korzystny dla Fundacji.

6. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów działalności jest w całości przekazywany na realizację
celów Fundacji wymienionych w § 2 niniejszego Statutu.

7. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany wyłącznie na działalność
statutową z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.

8. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem
inwentarza lub go odrzuca.

9. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  wyłącznie  dla  realizacji  celów  Fundacji
wymienionych w § 2 niniejszego Statutu. 

10. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

1) 18.11.Z - Drukowanie gazet;

2) 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

3) 18:13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

4) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

5) 47.91.Z - Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub
Internet;

6) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami;

7) 58.11.Z - Wydawanie książek;

8) 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

9) 58.13.Z - Wydawanie gazet;

10) 58.19.Z - Pozostała Działalność wydawnicza;

11) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

12) 59.11.Z - Działalność  związana  z  produkcją  filmów,  nagrań  wideo  i  programów
telewizyjnych;

13) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

14) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

15) 72.19.Z  -  Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych  nauk
przyrodniczych i technicznych;

16) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;

17) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;

18) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami;
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19) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;

20) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 4
Organy Fundacji

1. Organami Fundacji  są Fundator,  zarząd  (dalej:  „Zarząd”)  oraz  rada  Fundacji  (dalej:  „Rada
Fundacji”).

2. Dla realizacji celów statutowych Zarząd może powołać inne organy Fundacji. Powołanie innych
organów Fundacji dla swej skuteczności wymaga jednogłośnej uchwały Zarządu.

§ 5
Zarząd Fundacji

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, a każdy jego członek jest powoływany i
odwoływany przez Fundatora lub Radę Fundacji. Fundator lub Rada Fundacji może odwołać
członka Zarządu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny.

2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. W oświadczeniu Fundatora lub Rady Fundacji o powołaniu członka Zarządu (lub złożonym w
terminie późniejszym), Fundator lub Rada Fundacji może powierzyć członkowi zarządu funkcję
prezesa  Zarządu  (dalej:  „Prezes  Zarządu”)  lub  wiceprezesa  Zarządu  (dalej:  „Wiceprezes
Zarządu”).

5. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Członkami Zarządu nie mogą być
osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkostwo  w  Zarządzie  wygasa  wskutek  śmierci,  długotrwałej  choroby  uniemożliwiającej
udział  w  pracach  Zarządu,  pozbawienia  członka  Zarządu  praw  publicznych  lub  jego
ubezwłasnowolnienia  na  podstawie  prawomocnego  wyroku  sądowego,  zrzeczenia  się
członkostwa w Zarządzie lub odwołania.

7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a także powołuje organy
Fundacji, które nie zostały przewidziane w niniejszym Statucie.

8. Do reprezentacji  Fundacji,  w  tym do  składania  w  jej  imieniu  oświadczeń  woli  i  zaciągania
zobowiązań,  upoważniony  jest  Prezes  Zarządu  lub  Wiceprezes  Zarządu  działający
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu)
działających  łącznie  lub  członek  zarządu  działający  łącznie  z  Prezesem  Zarządu  lub
Wiceprezesem Zarządu.

9. Zarząd  podejmuje  decyzje  w  formie  uchwał,  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co
najmniej połowy jego składu, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby
głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

10. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach albo w formie głosowania
pisemnego  lub  elektronicznego  (za  pomocą  wiadomości  e-mail),  o  ile  wszyscy  członkowie
Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
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11. Zarząd  co  roku  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie  Fundacji  roczne  sprawozdanie  z
działalności Fundacji.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

13. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu,  przesyłając  informację  o  terminie  pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.

§ 6
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji  składa  się  od  2  (dwóch)  do  7  (siedmiu)  członków,  a  każdy  jej  członek  jest
powoływany i odwoływany przez Fundatora. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w
każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny.

2. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

3. W  oświadczeniu  Fundatora  o  powołaniu  członka  Rady  Fundacji  (lub  złożonym  w  terminie
późniejszym), Fundator może powierzyć członkowi Rady Fundacji  funkcję przewodniczącego
Rady  Fundacji  (dalej:  „Przewodniczący  Rady  Fundacji”)  lub  wiceprzewodniczącego  Rady
Fundacji (dalej: „Wiceprzewodniczący Rady Fundacji”).

4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkami Rady Fundacji nie
mogą  być  osoby  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Dopuszczalne jest  łączenie  funkcji  członka Zarządu,  w tym Prezesa Zarządu i  Wiceprezesa
Zarządu,  z  funkcją  członka  Rady  Fundacji,  w  tym  Przewodniczącego  Rady  Fundacji  lub
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

6. Członkostwo  w  Radzie  Fundacji  wygasa  wskutek  śmierci,  długotrwałej  choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Rady Fundacji, pozbawienia członka Rady Fundacji praw
publicznych  lub  jego  ubezwłasnowolnienia  na  podstawie  prawomocnego  wyroku sądowego,
zrzeczenia się członkostwa w Radzie Fundacji lub odwołania.

7. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji
z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji złożony na
piśmie.

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej  połowy jej  składu,  chyba że niniejszy Statut  stanowi  inaczej.  W razie równej  liczby
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

10. Do zadań Rady Fundacji należy:

1) bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji;

2) zatwierdzanie sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy działalności Fundacji;

3) zatwierdzanie  rocznych sprawozdań Zarządu z działalności  oraz udzielanie  Zarządowi
absolutorium;

4) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

6) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
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7) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

11. W  przypadku  wykreślenia  Fundatora  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  kompetencje
zastrzeżone  dla  niego  w  niniejszym  Statucie  są  wykonywane  przez  Radę  Fundacji.
Postanowienie  to  nie  ma zastosowania  w przypadku  przekształcenia  się  Fundatora  w  inną
spółkę, w tym w szczególności w spółkę akcyjną.

§ 7
Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

Zmiana Statutu, w tym zmiana celów Fundacji, może nastąpić jednogłośną uchwałą Rady Fundacji.

§ 8
Likwidacja Fundacji

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o  likwidacji  Fundacji  podejmuje  Rada Fundacji  z własnej  inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.

3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

4. Jeżeli  po  likwidacji  Fundacji  pozostaną  środki  finansowe,  zostaną  one  przekazane na  cele
pożytku  publicznego  innym,  wskazanym  przez  Radę  Fundacji  organizacjom  pożytku
publicznego,  działającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  których  cele  statutowe
zbliżone są do celów Fundacji.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem stosuje się właściwe przepisy
prawa polskiego.

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się
31 grudnia 2021 r.

3. Status Fundatora nie ulega zmianie w przypadku przekształcenia się Fundatora w inną spółkę
prawa handlowego, w tym w szczególności w spółkę akcyjną. 

W imieniu Fundatora:

Członek Zarządu Fundatora
Grzegorz Świerk

Prezes Zarządu Fundatora
Tomasz Maj
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