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Załącznik do Rozporządzenia Federalnego 

Ministra Spraw Wewnętrznych  
Z dnia 3 września 2012 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
 

STATUT 
 

Funduszu Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Fundusz celowy nosi nazwę: Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych, w 
dalszych postanowieniach statutu zwany Funduszem. 
 

§ 2 
 

1. Fundusz zawiązany jest na czas nieograniczony. 
2. Siedzibą Funduszu jest Domena Królewska. 
3. Terenem działania jest obszar Królestwa Dreamlandu, zwanego dalej 

Królestwem. 
 

§ 3 
 

1. Fundusz działa na podstawie rozporządzenia wydanego przez federalnego 
ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej ministrem. 

2. Fundusz posiada odrębną osobowość prawną i podlega wpisowi do  Centralnego 
Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw jako instytucja. 

3. Działalność Funduszu jest finansowana ze środków przekazanych przez ministra. 
4. Fundusz używa znaku graficznego, wyróżniającego go spośród innych  

podmiotów, zwanego dalej logo. 
 

Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 4 
 

Cele Funduszu: 
 

1. Zwiększanie aktywności gospodarczej Królestwa. 
2. Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Królestwa. 
3. Podnoszenie produktywności gospodarki Królestwa. 
4. Zwiększanie udziału przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. 
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§ 5 
 

Środki realizacji celów: 
 

1. Udzielanie wsparcia finansowego i doradczego dla przedsiębiorstw. 
2. Organizacja konkursów i plebiscytów na rzecz przedsiębiorczości. 
3. Finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców. 
4. Prowadzenie serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców. 
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i statystycznej dotyczącej 

gospodarki i przedsiębiorczości Królestwa. 
 

Rozdział III 
 

Władze Funduszu 
 

§ 6 
 

1. Fundusz działa poprzez swój organ jakim jest Prezes Funduszu. 
2. Prezes Funduszu jest powoływany przez ministra. 
3. Minister sprawuje funkcje nadzorcze wobec Funduszu: 

a) przyjmując plan działania i wniosek budżetowy od Funduszu na okres 
budżetowy zgodny z okresem budżetowym ministerstwa właściwego do 
spraw gospodarki, 

b) przyjmując sprawozdanie z wykonania budżetu Funduszu po zakończeniu 
okresu budżetowego. 

 

§ 7 
 

Do kompetencji Prezesa Funduszu należy: 
 

1. Realizowanie celów Funduszu, 
2. Kierowanie bieżącą działalnością Funduszu, 
3. Przyjmowanie okresowych planów działania i budżetu wraz z  przedkładaniem 

ich ministrowi, 
4. Zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Funduszu, 
5. Reprezentowanie Funduszu na zewnątrz, 
6. Składanie sprawozdań z wykonania budżetu Funduszu, 
7. Prawo do zaciągania zobowiązań do wysokości połowy budżetu Funduszu w jego 

imieniu. 
 

§ 8 
 

1. Prezesowi Funduszu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 D 
miesięcznie. Za niepełne miesiące sprawowania tego stanowiska przysługuje 
wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone. 

2. Po rezygnacji lub odwołaniu Prezesa Funduszu jego obowiązki przejmuje 
minister do czasu powołania nowego Prezesa. 

3. Odwołanie Prezesa Funduszu może nastąpić na skutek: 
a) rażącego zaniedbywania obowiązków, 
b) łamania postanowień niniejszego Statutu, 
c) niegospodarności powierzonymi środkami, 
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d) notorycznie utrzymującego się braku kontaktu między ministrem i Prezesem 
z powodu nieobecności Prezesa. 

4. Przyczynę odwołania minister podaje w stosownym postanowieniu 
odwoławczym powołując się na konkretny przepis niniejszego Statutu. 

 

Rozdział IV 
 

Majątek i fundusze 
 

§ 9 
 

1. Majątek Funduszu powstaje z: 
a) dotacji z budżetu ministerstwa do spraw gospodarki, 
b) darowizn, spadków i zapisów, 
c) dochodów z majątku Funduszu, przyrostu tego majątku, odsetek i dochodów 

z kapitału. 
2. Majątek Funduszu przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

§ 10 
 

1. Środki pieniężne Funduszu przechowywane są na rachunku bankowym. 
2. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11 
 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Fundusz może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania. 

2. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających kompetencje Prezesa 
Funduszu wymagane jest jego współdziałanie z ministrem. 

 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 12 
 

Zmiany Statutu, rozwiązania Funduszu może dokonać minister w drodze 
rozporządzenia po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu. 
 

§ 13 
 

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Funduszu do CRIP. 
 
 
(-) Daniło de la Vega 
Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych 


