STATUT
Fundacji EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU ( E I 0 )
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
„Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu ", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Joachima Foltys, Mariusza Flak, zwanymi dalej Fundatorami aktem notarialnym
sporządzonym w kancelarii notarialnej w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej 1, przed
notariuszem Anną Michałek - Kobielusz w dniu 17.03.2011 roku, rep. A, nr 1043/2011.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Orzesze.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów.
§5
Fundację tworzy się na czas nieokreślony.
§6
Nadzór nad Fundacją w zakresie ustalonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister
właściwy do spraw gospodarki.
§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji oraz
występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe i przyznawać je wraz
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
oraz dla celów, dla których została ustanowiona.
Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

§9
Fundacja jest organizacją pozarządową tworzącą idee, programy, scenariusze na rzecz
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski i krajów Unii Europejskiej.
§10
Celem Fundacji jest:
1.
Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in.
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup marginalizowanych społecznie
oraz młodzieży, działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej grup
marginalizowanych społecznie, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych
i niepełnosprawnych.
2.
Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności.
3.
Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu
rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i
przedsiębiorczość.
4.
Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, wymiany
kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup marginalizowanych.
5.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
6.
Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój i współpracę wielokulturowych
wspólnot i społeczności.
7.
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej.
8.
Prowadzenie działań w zakresie wspomagania zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego.
9.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz
działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób;
10.
Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym,
kulturalnym, religijnym i artystycznym.
11.
Prowadzenie działalności edukacyjnej na wszystkich poziomach, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji pozaformalnej.
12.
Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej państw członków UE,
zasobów ludzkich oraz wspierania rozwoju regionalnego.
13.
Promowanie współpracy międzysektorowej.
14.
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
15.
Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
16.
Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
17.
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
18.
Promocja i organizacja wolontariatu.
§11
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1.
Realizowanie projektów dotacyjnych: doradczych, e-usług, szkoleniowych,
badawczych, wdrożeniowych, edukacyjnych;
2.
Organizowanie szkoleń, konferencji i kongresów specjalistycznych, seminariów, debat
i konferencji popularnonaukowych oraz naukowych służących gromadzeniu i wymianie
informacji, podnoszeniu świadomości społecznej dla realizacji celów Fundacji;

3.
Prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej, edukacyjnej;
4.
Organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form
propagujących działalność Fundacji;
5.
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, w Polsce i w krajach członkach
UE zakresie projektów inwestycyjnych i społecznych;
6.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie
objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i organizacjami
wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
7.
Zarządzanie obszarami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstw, w tym
przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie komercjalizacji technologii, rozwoju relacji naukabiznes oraz opracowania i przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych i
wdrożeniowych;
8.
Organizowanie oraz finansowanie wspólnych badań naukowych oraz wymiany grup
badawczych w Europie, zainteresowanych prowadzeniem badań w zakresie objętym celami
fundacji;
9.
Inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych i rozwoju
istniejących sieci inwestorów prywatnych i ich otoczenia rynkowego;
10.
Nawiązywanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, a
środowiskiem naukowym i akademickim (w tym z sieciami aniołów biznesu i funduszy
wysokiego ryzyka);
11.
Inicjowanie powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych
(w tym tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami, ośrodkami
akademickimi);
12.
Finansowanie stypendiów dla osób podejmujących studia lub prace badawcze w
zakresie objętym celami Fundacji;
13.
Upowszechnianie wiedzy o strukturach, celach, dorobku i procesach integracyjnych
Unii Europejskiej;
14.
Tworzenie opracowań i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia
publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform kraju;
15.
Prowadzenie działalności wydawniczej (w tym na nośnikach elektronicznych),
publicystycznej, edukacyjnej, szkoleniowej, w systemach tradycyjnych jak i z
wykorzystaniem wirtualnej przestrzeni;
19.
Utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
20.
Prowadzenie działalności doradczej.
21.
Kształtowanie świadomości przedsiębiorców z zakresu: rynków finansowych,
współczesnych metod i koncepcji zarządzania, współczesnych technologii, uwarunkowań
społecznych, kulturowych, psychologicznych, prawnych, ekonomiczno - finansowych;
22.
Organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk:
przyrodniczych, społecznych, prawnych, ekonomicznych oraz technicznych;
23.
Realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
24.
Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
25.
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
§ 12

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

1.
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
2.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych ( PKD 72.20.Z. )
3.
Stosunki międzyludzkie i ( public relations ) i komunikacja ( PKD 70.21.Z.)
4.
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana ( PKD 74.90.Z )
5.
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
6.
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
7.
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
8.
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
9.
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
10.
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z)
11.
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
12.
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
§ 13

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1.
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
2.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych ( PKD 72.20.Z. )
3.
Stosunki międzyludzkie i ( public relations ) i komunikacja ( PKD 70.21.Z.)
4.
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
5.
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z)
6.
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
§ 14
1. Zakres działalności odpłatnej pożytku publicznego nie pokrywa się z zakresem działalności
gospodarczej.
2.Działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego
oraz działalność gospodarcza zostaną rachunkowo wyodrębnione.
3.
Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe
fundacji oraz na powiększanie jej majątku.
§16
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych jednostek
organizacyjnych oraz osób fizycznych których działalność jest zbieżna z jej celami.

Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§17
Na majątek Fundacji składają się:
1.
Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez
Fundatorów w akcie założycielskim
2.
Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:
a)
grantów ( finansowanych z środków krajowych, zagranicznych oraz UE ), czyli umów
o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
b)
dotacji, subwencji, darowizn;
c)
spadków i zapisów;
d)
odsetek od środków pieniężnych Fundacji;
e)
dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych.
§18
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Na realizację celów Fundacji jest przeznaczony jej Majątek założycielski, który stanowią
środki pieniężne w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, z czego na działalność
gospodarczą przeznaczone są środki pieniężne w kwocie 2000,00 (dwa tysiące) złotych.
§19
Dochody Fundacji pochodzą z:
1.
Darowizn, spadków, zapisów;
2.
Subwencji osób prawnych;
3.
Dochodów ze zbiórek;
4.
Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
5.
Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację i jej jednostki
organizacyjne.
6.
Działalności odpłatnej pożytku publicznego.
§20
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§21
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna Fundacji
§22
1. Organami Fundacji są:
1)
Rada Fundacji
2)
Zarząd Fundacji;
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Decyzje i uchwały
organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad,
chyba, że statut stanowi inaczej.
§ 23
1.
Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.
2.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora Joachima Foltysa, na okres pięciu lat.
3.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji w wyniku:
- złożenia rezygnacji,
- choroby, ułomności lub straty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
- niespełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok,
- istotnego naruszenia postanowień Statutu.
4.
Członkowie Rady Fundacji:
a)
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c)
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 24
Do Rady Fundacji należy:
1.
2.

Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
§ 25

Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§ 26
1.
Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku.
2.
W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

3.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
§ 27
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością, z tym, że dla ich ważności wymagana
jest obecność, co najmniej połowy jej składu, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
§ 28
1.
Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji
mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.
Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.
§ 29
1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, zwany dalej Zarządem jest powoływany na okres dwóch
lat przez Fundatorów.
2. Kolejne składy Zarządu powoływane są przez ustępujących Członków Zarządu lub w
przypadku braku takiej możliwości przez Fundatora Joachima Foltysa.
3. Zarząd składa się z 1-3 osób. Członkami Zarządu są:
1)
Prezes
2)
Dwóch Wiceprezesów — w zależności od potrzeby
3)
Sekretarz Fundacji— w zależności od potrzeby.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały tego organu jedynie w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji,
2)
choroby, ułomności lub straty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
3)
niespełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
4)
istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 30
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§ 31
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz z zastrzeżeniem §31.
§32
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji:
Reprezentuje ją na zewnątrz,
Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
Sprawuje zarząd jej majątkiem,

6.
Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
7.
Określa wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzanie i wysokość środków na
wynagrodzenia dla pracowników biura i innych organów Fundacji,
8.
Kieruje bieżącą działalnością, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
9.
Wybiera Kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji.
10.
ustalenie i zmiana Statutu,
11.
powoływanie i odwoływanie kolejnych Członków Zarządu,
12.
decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
13.
decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach
zgodnych z celami Fundacji,
14.
tworzenie innych jednostek organizacyjnych Fundacji (np. zakładów, oddziałów),
15.
decyzja o likwidacji Fundacji, powoływanie likwidatora Fundacji,
§ 33

Do reprezentowania fundacji w tym w sprawach majątkowych do kwoty jednorazowego
zobowiązania nieprzekraczającej 10 000 zł, uprawnieni są jednoosobowo wszyscy
członkowie zarządu. W pozostałych przypadkach obowiązuje reprezentacja dwuosobowa.

§ 34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku .
§ 35
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Rozdział 5
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 36
Fundacja może prowadzić samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w
kraju i za granicą działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1.
Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
2.
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
3.
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
4.
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana ( PKD 74.90.Z )
5.
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
6.
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
7.
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
8.
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
9.
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)

2. Dochody osiągnięte z działalności, przeznaczone będą na realizację celów pożytku
publicznego.
§ 37
Z funduszu założycielskie na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota
2000 zł.

§ 38
Działalność statutowa i gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionej
organizacyjnie - przez zakłady i oddziały zwane, jednostkami organizacyjnymi".
§39
Niedopuszczalne jest:
a.
udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b.
przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.
wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
d.
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
Rozdział 6
Zmiana Statutu
§ 40
1.
Statut Fundacji może zostać zmieniony.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 41
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 42
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 43
1.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celom Fundacji.
2.
Decyzję o likwidacji podejmuje zarząd po uzyskaniu zgody przynajmniej jednego
z Fundatorów.
3.
Likwidatorem Fundacji będzie osoba wybrana przez Zarząd
§ 44
1. Wszelkie określone statutem kompetencje fundatora Joachima Foltysa są dożywotnie i
podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Fundator Joachim Foltys może przekazać swoje kompetencje poprzez wystawienie
stosowanych upoważnień w określonym zakresie.

