
WYCIĄG  

ZE STATUTU FUNDACJI „POLSKA INNOWACYJNA” 

 
§11 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i szeroko rozumianej innowacyjności, 

rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej  

oraz budowania i promowania wizerunku Polski jako jednego z centrów światowego biznesu i 

innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności towarzyszących polegających na: 

1. świadczeniu pomocy i doradztwa przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych  

rozwiązań, 

2. działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wiedzy i 

upowszechniania wyników badań, 

3. budowaniu świadomości obywatelskiej w zakresie innowacyjności, 

4. upowszechnianiu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu innowacyjności i w 

dziedzinie przedsiębiorczości, 

5. promowaniu szeroko pojętej integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

6. promowaniu wolnego dostępu do wiedzy, w tym dostępu do publikacji naukowych, 

wyników badań naukowych i tym podobnych. 

 

§12 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) wspieranie innowacyjnych projektów z możliwością wdrożenia ich do biznesu, 

b) wspieranie rozwoju nowoczesnego systemu energetycznego, 

c) kreowanie i wsparcie rozwoju innowacyjności w zakresie gospodarki wolnorynkowej, 

d) wspieranie procesów cyfryzacji poprzez wdrażanie nowych technologii i rozwiązań, 

e) wdrażanie i promowanie nowoczesnych technologii związanych z procesem cyfryzacji 

i nowych mediów, 

f) wspieranie współpracy nauki i biznesu, a w szczególności w obszarze komercjalizacji 

wyników badań naukowych, 

g) wspieranie działań w zakresie szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej i 

przemysłowej, 



h) wspieranie działań mających na celu przełamywanie barier utrudniających 

prowadzenie działalności gospodarczej i jej rozwoju w Polsce i za granicą, 

i) wspieranie powstawania i rozwoju laboratoriów naukowych oraz doświadczalnych, 

j) wspieranie naukowców i ich organizacji w dziedzinie innowacyjnego rozwoju badań, 

k) budowanie świadomości obywatelskiej i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w 

dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, 

l) prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie innowacyjnych rozwiązań, 

m) promowanie i wdrażanie innowacyjnych inwestycji, produktów i usług, 

n) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, sesji naukowych, seminariów, 

kongresów, szkoleń, wykładów i innych form przekazywania wiedzy, o wymiarze 

krajowym i międzynarodowym, 

o) współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi, placówkami społeczno 

- kulturalnymi, samorządami zawodowymi, przedsiębiorstwami oraz innymi 

organizacjami w zakresie celów działania Fundacji, 

p) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i 

organizacjami pozarządowymi w zakresie celów działania Fundacji, 

q) przygotowywania opinii, raportów, opracowań, ekspertyz i analiz, 

r) organizowanie wystaw, pokazów i innych form promocji, 

s) prowadzenie działalności wydawniczej, publikacyjnej i publicystycznej, 

t) propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji, 

u) przeprowadzanie zbiórek publicznych i innych form zbiorowego pozyskiwania 

funduszy, w szczególności crowdfunding, 

v) prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania funduszy w innowacyjny biznes, 

w) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych, 

x) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 

organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej, 

y) tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub 

dofinansowywania poszczególnych inicjatyw, 

z) organizowanie, współorganizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze 

kulturalnym, naukowym, społecznym, 

aa) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, 

bb) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania 

wspólnych celów statutowych o charakterze wsparcia organizacyjnego, częściowego 



lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych 

funduszy z innych źródeł. 

2. Fundacja realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności. 

3. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami prawem 

niezabronionymi. 


