STATUT FUNDACJI

FUNDACJA LOKALNI

z dnia 23 października 2019 roku
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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Lokalni, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została
przez STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE z siedzibą w Bytomiu, ul. Antoniego
Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000305459, NIP 6262925765, REGON 240927030, zwane dalej „Fundatorem”.
2. Fundacja została ustanowiona fundacyjnym sporządzonym w formie aktu notarialnego
przez notariusza Mirosława Szurę w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy
Granicznej 29/102, za Repertorium A numer 5635/2019 z dnia 23 października 2019
roku.
§ 2.
1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego,
a także działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego
Statutu.
2. Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.
§ 3.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Właściwym dla Fundacji ministrem w rozumieniu ustawy o fundacjach jest minister właściwy do
spraw działu administracji rządowej gospodarka.
3. Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w ust. 2 niniejszego paragrafu,
corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
§ 4.
1. Siedzibą Fundacji jest Bytom.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów statutowo użytecznych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa
i filie dla wykonywania swych działań statutowych.
II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.

1. Fundacja została ustanowiona w celach:
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1)

upowszechnienia postępu w dziedzinie łączności elektronicznej, w tym również
telekomunikacji, usług i sieci telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych drogą
elektroniczną;
2) stymulowania inicjatyw w środowisku mikro i małych
przedsiębiorców
telekomunikacyjnych skupionych wokół porozumienia Mały i Średni Operator
Telekomunikacyjny (MiŚOT), którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Fundator;
3) poprawy i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz warunków współpracy Małych
i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT) z potencjalnymi odbiorcami
usług telekomunikacyjnych na rynku lokalnym,
4) popularyzacji w lokalnych społeczeństwach operatorów telekomunikacyjnych
skupionych wokół Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT),
5) organizowanie pomoc finansowej i rzeczowa dla operatorów telekomunikacyjnych
skupionych wokół Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT)
i dla członków ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn
losowych, w tym zdrowotnych.
2. Swoje cele, określone w § 5 ust. 1 powyżej, Fundacja realizuje przez:
1) organizowanie i wspieranie działań promocyjnych i marketingowych Małych
i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT), w tym przez udział
przedstawicieli MiŚOT w konferencjach, seminariów i innych wydarzeń biznesowych
dla podmiotów z sektora telekomunikacji,
2) aktywizację środowisk lokalnych operatorów telekomunikacyjnych skupionych wokół
Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT) przez udzielenie
wsparcia organizacyjnego i finansowego dla szkoleń, warsztatów i spotkań
w tematyce rynku telekomunikacji,
3) wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych skupionych
wokół Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych (MiŚOT), poprzez
opracowywanie wspólnej strategii rozwoju lokalnego rynku telekomunikacji,
4) organizowanie dla mieszkańców lokalnych społeczności spotkań zapoznawczych
z lokalnymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi;
5) popularyzowanie (we wszelkich możliwych formach) wiedzy, doświadczenia oraz
dorobku w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez lokalnych
operatorów na rzecz lokalnych społeczeństw,
6) organizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami aukcji, zbiórek pieniężnych i
wszelkiego rodzaju innych przedsięwzięć, z których dochód będzie przeznaczany na
cele statutowe, w tym te o których mowa w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 6.
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1. Majątek Fundacji służący jej celom i wnoszony przez Fundatora jako fundusz
założycielski stanowić będą środki pieniężne w kwocie 25.000, 00 zł (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji, służący jej celom stanowić będą także środki finansowe, nieruchomości
i rzeczy ruchome nabyte przez Fundację w toku jej działania.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoich majątkiem.
4. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) subwencji osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochód z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszelkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
IV.

ORGANY FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 7.

1. Organem Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Zgromadzenie Fundatorów,
3) Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organy
o charakterze doradczym, w szczególności Radę Programową Fundacji.
A. ZARZĄD

1.
2.

3.
3.
4.

5.

§ 8.
Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.
Członków Zarządu powołuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji Rada Fundacji, z
zastrzeżeniem § 10. Dopuszczalne jest powołanie tych samych osób na następne kadencje
Zarządu.
Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator wskazując funkcję, jaka dana osoba pełni
w składzie Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który jest również kierownikiem organizacji
pożytku w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Mandat członka Zarządu wygasa wskutek:
1) upływu kadencji Zarządu, do którego został powołany,
2) złożenia rezygnacji, w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji,
3) odwołania ze składu Zarządu przez Radę Fundacji,
4) śmierci członka Zarządu.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji.
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1.
2.
3.

4.

§ 9.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd może działać według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz
Fundacji, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) opracowanie strategii i programów działania Fundacji,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, wymaganych przepisami prawa,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji na rzecz Fundacji,
7) kierowanie realizacją i wykonywanie celów statutowych oraz działalnością pożytku
publicznego,
8) prowadzenie spraw, które nie zostały zastrzeżone w statucie dla Rady Fundacji
i Zgromadzenia Fundatorów;
Uprawnionym do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu jest
każdy członek Zarządu samodzielnie - w sprawach o wartości nieprzekraczającej 10.000
zł, zaś w przypadku zaciągania zobowiązań lub podejmowania innych czynności, których
wartość przekracza 10.000 zł wymagane jest, w przypadku Zarządu wieloosobowego,
działanie dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 10.

Powołuje się w skład pierwszego Zarządu następujące osoby:
1) Daniel Piecuch - Prezes Zarządu,
2) Krzysztof Czuszek - Wiceprezes Zarządu,
3) Ewelina Grabiec – Członek Zarządu.
§ 11.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
3. Wynagrodzenie dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane jest ze
środków Fundacji.
§ 12.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
2. Każdy z członków Zarządu może zwołać posiedzenie z własnej inicjatywy. Posiedzenie
Zarządu zwołuje również Prezes Zarządu na wniosek Rady Fundacji.
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3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących
w nim członków. Za miejsce posiedzenia Zarządu przeprowadzanego przy pomocy
środków, o których mowa w zdaniu pierwszym uznaje się miejsce pobytu prowadzącego
to posiedzenie. Protokół z takiego powiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej
ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw osobowych.
B. ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 13.
Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym
najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora oraz osób i podmiotów posiadających
wyjątkowe zasługi dla Fundacji, które zostały wybrane do składu Zgromadzenia
Fundatorów przez Zgromadzenie Fundatorów.
W imieniu członków Zgromadzenia Fundatorów w ramach Zgromadzeniu Fundatorów
działać będą jego stali przedstawiciele („Przedstawiciele”). Z zastrzeżeniem ust. 4
poniżej, każdy z członków Zgromadzenia Fundatorów ustanawia po jednym
Przedstawicielu.
Fundatora - Stowarzyszenie e-Południe w Zgromadzeniu Fundatorów reprezentować
będą następujący dwaj Przedstawiciele: Adam Kossowski, Sebastian Kachel.
Przedstawiciele mogą również wchodzić w skład Rady Fundacji.
Przedstawiciel może być w każdym czasie odwołany przez podmiot, który go ustanowił.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) uchwalanie zmian Statutu Fundacji, w tym również decydowanie o zmianie celów
Fundacji,
2) decydowanie o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją,
3) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
4) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji.

§ 14.
1. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów zapadają w formie uchwał powziętych na
posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów
Przedstawicieli obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy składu
Przedstawicieli.
2. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:
1) każdego z Przedstawicieli,
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2)

Przewodniczącego Rady Fundacji na mocy udzielonego mu przez nią
upoważnienia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 Rada Fundacji, poza upoważnieniem do
zwołania Zgromadzenia Fundatorów, przyjmie równocześnie projekt jego uchwał.
Projekty te zostaną poddane pod obrady Zgromadzenia Fundatorów zwołanego w tym
trybie.
4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego
głosowania.
C. RADA FUNDACJI

1.
2.

6.
7.

§ 15.
Rada Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Przewodniczącego
Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady
Fundacji trwa dwa lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne
kadencje Rady Fundacji.
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) upływu kadencji Rady Fundacji, do której członek został powołany,
2) złożenia rezygnacji,
3) odwołania ze składu Rady Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów,
4) śmierci członka Rady Fundacji.

§ 16.
1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i doradczym.
2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób
wykonywania czynności.
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz jego poszczególnych członków, w tym
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 10,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie i
dokonywanie oceny pracy Zarządu,
3) ustalanie wynagradzania dla członków Zarządu,
4) ustalanie regulaminu działania Zarządu,
5) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw
Fundacji.
§ 17.
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na sześć miesięcy.
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2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
3. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Przewodniczący jest uprawniony do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach
pomiędzy jej posiedzeniami.
5. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących
w nim członków. Za miejsce posiedzenia Rady Fundacji przeprowadzanego przy pomocy
środków, o których mowa w zdaniu pierwszym uznaje się miejsce pobytu prowadzącego
to posiedzenie. Protokół z takiego powiedzenia powinien być podpisany przez
prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech
osób,
2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech
albo pięciu osób.
8. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
9. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem spraw osobowych.
V.

1.

2.

3.
4.

ORGANIZACJA POŻYCZKU PUBLICZNEGO

§ 18.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
a w szczególności osób, o których mowa w § 5 Statutu Fundacji.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.
VI.

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 19.
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Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów Fundacji, środków i zasad działania Fundacji,
dokonuje Rada Fundacji. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora pod
rygorem bezskuteczności takiej zmiany.
§ 20.
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się
zmienić cele Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 21.
Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
O przeznaczeniu majątku likwidowanej Fundacji decyduje Fundator.
VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.
1. Występujący za Fundatora – Stowarzyszenie E-Południe oświadczają i postanawiają, że
niniejszy Statut stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Fundatorów, na
którym – poza Statutem Fundacji – dokonano wyboru pierwszej Rady Fundacji
w osobach Adama Kossowskiego i Sebastiana Kachela.
2. Niniejszy Statut został przyjęty przez Fundatora w dniu 23 października 2019 roku.
3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za Fundatora - STOWARZYSZENIE E-POŁUDNIE:
Podpis:

_________________

Podpis:

_________________

Imię i nazwisko:

Adam Kossowski

Imię i nazwisko:

Sebastian Kachel

Stanowisko:

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia E-Południe

Stanowisko:

Członek Zarządu
Stowarzyszenia E-Południe
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