Statut Fundacji PrzeKarpacie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja PrzeKarpacie zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez
Krzysztofa Tańculę i Roberta Świstaka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w
dniu 21.marca 2013 roku przez notariusza Teresę PanekWiśniowska ( Repertorium A 1923/2013).
§2
Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz
niniejszego Statutu.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Rzeszów.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
1. Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
§7
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej (PrzeKarpacie)
§8
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja nowych
technologii i wspierania innowacyjności gospodarki, pomoc w realizacji innowacyjnych
przedsięwzięć internetowych,
2. wspieranie rozwoju przedsiębiorców, pracowników, uczniów, studentów, bezrobotnych,
niepełnosprawnych, emerytów, rencistów i wykluczonych zawodowo oraz prowadzenie i
wspieranie działalności naukowej, badawczorozwojowej, edukacyjnej i szkoleniowej,
3. działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), poprawy stanu środowiska,
promowanie zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów naturalnych i
minimalizowanie wpływu podmiotów na środowisko,
4. promowanie integracji z Unią Europejską, wspieranie proeuropejskich i prodemokratycznych
postaw, podejmowanie działań na rzecz wspólnoty międzynarodowej,
5. wspieranie rozwoju i aktywizacja środowisk lokalnych, w tym promocji regionów.
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, warsztatów, konferencji, targów.
Prowadzenie, budowanie, promowanie i redagowanie serwisów i systemów internetowych,
Działalność w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców.
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić
się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na rynku internetowym,
Działalność na rzecz współpracy przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności,
jednostkami naukowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego,
Promowanie kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz wzrostu zatrudnienia,
Promocję i wspomaganie edukacji.
Specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów,
Programy stypendialne,
Działalność wydawniczą, edukacyjną, informacyjną,
Działalność naukową, badawczą, rozwojową,
Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji
a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju Internetu,
Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie
objętymi celami Fundacji,
Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie
celów Fundacji,
Promocję dobrych praktyk rynkowych, historii sukcesu firm, produktów, usług.
Działania na rzecz tworzenia sieci współpracujących ze sobą lokalnych liderów.
Prowadzenie monitoringu sytuacji ekonomiczno społeczno kulturalnej Podkarpacia.
Wspieranie powstających projektów na poziomie lokalnym.
Promocję produktów regionalnych
Prowadzenie działalności gospodarczej.

2

§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
Działalność
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 złotych, która to kwota wniesiona jest
w połowie przez Fundatorów.
3. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się drugą połowę (kwotę 1000)
złotych, która wniesiona zostanie w momencie ustanowienia prawa do prowadzenia działalności
gospodarczej przez Fundację.
§ 13
1.
2.

Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu
oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków i subwencji,
c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację,
d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
f. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
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Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
§ 17
1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w
kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na
realizację jej celów statutowych.
§ 18
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z, 47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B
Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania – 58.1

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
Działalność portali internetowych 63.12.Z
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowanych poniesionych strat 66.21.Z
Działalność rachunkowoksięgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.10.Z
18. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
19. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
20. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
21. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –
73.12. B,

22. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –
73.12.D,

23.
24.
25.
26.
27.

Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana 82.99.Z
28. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
29. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z
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Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 19
1. Organami Fundacji są:
a) Prezydent Fundacji
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd Fundacji.
2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i
wolontariuszy.

Prezydent Fundacji
§ 20
1.Prezydent Fundacji jest najwyższym organem nadzorującym Fundacji.
2.Pierwszym Prezydentem Fundacji jest Fundator.
3.Prezydent Fundacji ma prawo powołać kolejnego Prezydenta Fundacji, określając jednocześnie datę w
której jego następca obejmie funkcję Prezydenta Fundacji.
4. W przypadku śmierci Prezydenta Fundacji przed powołaniem jego następcy, kolejnym Prezydentem
Fundacji będzie aktualny Prezes Zarządu Fundacji.
§ 21
Do kompetencji Prezydenta Fundacji należy:
1.powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
2.podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3.zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
4.powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,
5.wyznaczanie Przewodniczącego Rady Fundacji,
6.zatwierdzanie regulaminu Rady Fundacji,
7.podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
8.podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Fundacji,
9.podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
10.ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji co do rozdziału zgromadzonych środków,
11.zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę Fundacji oraz podjętych z
własnej inicjatywy,
12.powołwanie likwidatora Fundacji,
13.wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji
Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 22
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
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§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się z 35 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez
Prezydenta Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
§ 24
1.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji ,
b. odwołania członka Zarządu,
c. śmierci członka Zarządu.
§ 25

1.

2.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu
b. uchwalanie rocznych planów finansowych,
c. uchwalanie regulaminu Zarządu,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o
ich tworzeniu,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
g. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,
h. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,
i. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 26

1.
2.

3.
4.

5.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek
Prezydenta Fundacji lub Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a
w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania
posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka
Zarządu, za pomocą faxu na wskazany numer, lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały
przez poszczególnych członków Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
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§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów statutowych
Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Prezydenta.

Sposób reprezentacji
§ 28
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek
Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa.

Rada Fundacji
§ 29
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa Rady, powoływanych przez
Prezydenta Fundacji.
3. Pierwszy skład Rady powoływany jest przez Fundatora.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie
zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 30
1.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. odwołania członka Rady,
c. śmierci członka. Rady.
§ 31

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
c. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
§ 32
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku w terminie
wyznaczonym przez Prezydenta Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Zarządu Fundacji.
3. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania
posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka Rady
Fundacji lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady
Fundacji.
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4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 33
1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Prezydent Fundacji
§ 34
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezydent Fundacji
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Prezydenta Fundacji
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu
5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku
publicznego innym, wskazanym przez Prezydenta Fundacji, organizacjom działającym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
§ 35
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Statut
został przyjęty dn. 28.marca 2013r
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