
 
 

Regulamin Funduszu Lokalny.org  
 

§ 1. DEFINICJE 
 

1. Fundusz Lokalny.org (dalej: Fundusz lub Lokalny.org) powstał, by wspierać działania wspólnot i 

społeczności lokalnych chcących aktywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie w duchu troski o 

dobro wspólne. Fundusz jest wyodrębnionym księgowo i finansowo majątkiem stowarzyszenia  

Fundusz Lokalny (dalej: Operator) utworzonym na podstawie środków finansowych zgromadzonych 

i wpłaconych przez darczyńców indywidualnych i prawnych oraz 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych przekazanych na utworzenie i rozwój Funduszu, posiadający ustalony trwały kapitał 

żelazny, zapewniający stabilność realizacji celów Funduszu. 

2. 1% podatku – to 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych 

przekazanych przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie w szczególności w 

zakresie celu szczegółowego o przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego poszczególnych 

podatników. 

3. Darczyńcą jest osoba fizyczna lub prawna przekazująca środki finansowe na rzecz Funduszu. 

4. Kapitał żelazny są to środki finansowe lub inne składniki majątkowe tworzące trwały majątek 

Funduszu, służący stabilności funkcjonowania Funduszu w perspektywie długoterminowej, które są 

inwestowane i sukcesywnie pomnażane. Dochód z papierów wartościowych, innych instrumentów 

finansowych oraz kapitału jest przeznaczany na działalność Funduszu i realizację jego celu oraz 

powiększanie wartości kapitału żelaznego Funduszu. 

5. Środki przepływowe są to środki finansowe lub inne składniki majątkowe stanowiące część majątku 

Funduszu, przeznaczone na bezpośrednie finansowanie i realizację celu Funduszu, a także na 

pokrycie kosztów jego bieżącej działalności. 

6. Wspólnota lokalna - typ grupy społecznej o silnej więzi wewnętrznej, której podstawą są czynniki 

emocjonalne, mające źródło w tradycji, obyczaju, wartościach, poczuciu obowiązku wobec grupy 

(np. wynikające ze wspólnego miejsca pracy).  

7. Społeczność lokalna - zbiorowość związana z pewnym terytorium, w której ramach wytworzyła się 

sieć odrębnych interakcji społecznych oraz poczucie przynależności do tej zbiorowości (np. 

mieszkańcy jednego bloku, ulicy, osiedla, sołectwa, gminy). 

8. Przedstawiciel wspólnoty lub społeczności lokalnej – osoba fizyczna, która podpisała z Operatorem 

porozumienie o współpracy w ramach którego inicjuje działalność Funduszu w swojej wspólnocie 

lub społeczności lokalnej. 

§ 2. UTWORZENIE FUNDUSZU  

1. Fundusz został utworzony przez Fundację Nauka dla Środowiska na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Funduszu Lokalnego z dnia 30.12.2021 nr 1/12/2021.  

2. Fundusz nosi nazwę Lokalny.org  



3. Na potrzeby Funduszu Operator otworzył rachunek bankowy w Santander Bank Polska, jako 

subkonto w ramach rachunku bankowego Operatora, które stanowi rachunek podstawowy (główny) 

Funduszu i zapewnia księgowe i rachunkowe wyodrębnienie środków Funduszu w stosunku do 

innych środków Operatora. 

4. Wszelkie wpływy Funduszu oraz wydatki będą przyjmowane i wydatkowane poprzez rachunek 

podstawowy Lokalny.org lub rachunki pomocnicze dedykowane wspólnocie lub społeczności 

lokalnej wspieranej przez Fundusz. 

5. W celach inwestycyjnych środki finansowe Funduszu mogą być lokowane na innych rachunkach 

bankowych, terminowych lub oszczędnościowych oraz rachunkach maklerskich należących do 

Operatora, jednakże w sposób zapewniający ich księgowe i rachunkowe wyodrębnienie w stosunku 

do innych środków Fundacji. 

6. Fundusz tworzy się na czas nieokreślony. 

§ 3. CEL FUNDUSZU 

1. Celem Funduszu jest wspomaganie rozwoju wspólnot lub społeczności lokalnych oraz 

stymulowanie wzrostu kapitału społecznego i zrównoważonego rozwoju lokalnego. 

2. Fundusz realizuje swój cel w szczególności poprzez wspieranie finansowe oraz merytoryczne  

oddolnych inicjatyw społecznych, inwestycji, szkoleń, przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych, bądź inny 

sposób pozwalający realizować cel Funduszu. 

3. Kryteria przyznawania pomocy finansowej ze środków Funduszu określa Operator biorąc pod uwagę 

wysokość posiadanych środków finansowych, a także aktualnie obowiązujące przepisy prawa. 

4. Cel Funduszu określony w pkt 1 jest zgodny z celami statutowymi Operatora oraz mieści się w sferze 

działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

§ 4. KAPITAŁ FUNDUSZU 

1. Na majątek Funduszu składają się środki przepływowe oraz kapitał żelazny. 

2. Kapitał żelazny będzie powiększany o wartość 5% środków finansowych przekazanych przez 

darczyńców oraz pozyskanych z innych źródeł w toku działania Funduszu. 

3. Środki finansowe stanowiące kapitał żelazny są inwestowane, z zachowaniem należytego 

bezpieczeństwa tych środków na podstawie odrębnej strategii finansowej ustalonej przez 

Operatora. Przyjęta strategia finansowa przede wszystkim będzie uwzględniać utrzymywaniu w 

długim terminie realnej wartości posiadanych kapitałów oraz maksymalizacji dochodów. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kapitał żelazny Funduszu może zostać naruszony, co 

następuje na podstawie uchwały Zarządu Operatora. Operator podejmie niezbędne działania w celu 

uzupełnienia kapitału żelaznego Funduszu. 

5. Majątek Funduszu jest własnością Operatora i jest przez nią zarządzany oraz sukcesywnie 

powiększany. 

6. Operator zapewnia obsługę biurową i księgową Funduszu oraz wspiera proces animacji społecznej i 

promocję Funduszu. Koszty zarządzania Funduszem mogą być pokrywane do wysokości 5% środków 

finansowych przekazanych przez darczyńców i pozyskanych z innych źródeł w toku działania 

Funduszu oraz z dochodów z inwestycji wskazanych w pkt 4. 



§ 5. WSPARCIE FINANSOWE 

1. Szczegółową formę i wysokość wsparcia finansowego określa przedstawiciel wspólnoty lub 

społeczności lokalnej danego obszaru objętego Funduszem działając w porozumieniu z Operatorem. 

2. Zgłaszanym przedsięwzięciem może być każda oddolna inicjatywa określająca zadanie, które 

przyczynia się do pozytywnego rozwoju wspólnoty lub społeczności lokalnej z obszaru objętego 

Funduszem.  

3. Oddolną inicjatywą może być: 

a) budowa, modernizacja lub remont elementu małej infrastruktury,  

b) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, 

c) wydarzenie na przykład o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, 

d) bądź inny sposób pozwalający realizować cel Funduszu, w formie zgodniej z działaniami 

prowadzonymi w ramach dowolnej sfery pożytku publicznego, wg art. 4 ust. 1 Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Zgłaszane przedsięwzięcia muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w celach statutowych 

Operatora. 

5. Przedsięwzięcia mogą zgłaszać wyłącznie członkowie wspólnoty lub społeczności lokalnej danego 

obszaru objętego Funduszem, po otrzymaniu danych o wysokości dostępnych środków 

przepływowych przekazanych na rzecz danej wspólnoty lub społeczności lokalnej. 

§ 6. WERYFIKACJA WSPARCIA FINANSOWEGO  

1. Złożone propozycje przedsięwzięć powinny zawierać co najmniej: krótki opis, koszt, miejsce i czas 

realizacji, a także informacje o wymaganych uzgodnieniach formalno-prawnych oraz sferze zadań 

publicznych której dotyczy przedsięwzięcie.  

2. Złożone przedsięwzięcia muszą zostać zweryfikowane pod względem formalnym w zakresie 

określonym w paragrafie piątym niniejszego regulaminu. Weryfikację złożonych przedsięwzięć 

przeprowadza przedstawiciel wspólnoty lub społeczności lokalnej danego obszaru objętego 

Funduszem. 

3. O wyborze przedsięwzięć do realizacji decydują mieszkańcy, reprezentanci społeczności lub 

wspólnoty lokalnej danego obszaru objętego Funduszem w drodze bezpośredniego głosowania.  

4. Głosowanie odbywa się z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych i/lub w 

formie tradycyjnej prowadzonej w taki sposób, aby użyte narzędzia dążyły do maksymalnego 

rozszerzenia grupy uczestników.  

§ 7. DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE  

1. Zarząd Operatora na podstawie zgromadzonych środków w ramach kapitału żelaznego Funduszu, 
może przyznać doroczną nagrodę w postaci dodatkowego finansowania wspólnoty lub społeczności 
lokalnej danego obszaru objętego Funduszem. 

2. Dodatkowe wsparcie przyznane będzie wspólnocie lub społeczności lokalnej, w której zrealizowano 
przedsięwzięcie wyróżniające się w danym roku ze względu na charakter społeczny, innowacyjność, 
efektywność lub biorąc pod uwagę wyjątkową skalę potrzeb danej wspólnoty lub społeczności 
lokalnej. 

3. Środki na dodatkowe wsparcie finansowe pochodzić będą ze środków gromadzonych zgodnie z 
paragrafem 4 pkt. 3. Przy zachowaniu założeń określonych w paragrafie 3 pkt. 3. 



§ 8. ZAWIESZENIE LUB COFNIĘCIE FINANSOWANIA 

1. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego, Zarząd Operatora 
w porozumieniu z przedstawicielem wspólnoty lub społeczności lokalnej danego obszaru objętego 
Funduszem, może wstrzymać wypłacanie środków i przyznać je następnej osobie lub inicjatywie 
spełniającej wszystkie kryteria określone w niniejszym regulaminie.  

2. W przypadku niewłaściwego wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z 
niniejszym regulaminem kwota przyznanego wsparcia finansowego podlega zwrotowi. 

§ 9. ROZLICZANIE I MONITORING FUNUDSZU 

1. Operator corocznie przekazuje opinii publicznej informacje o zgromadzonym kapitale Funduszu i 
przyznanym wsparciu finansowym.  

2. Wszelkie płatności związane z wykonaniem przedsięwzięć realizowane są wyłącznie na podstawie 
dokumentów księgowych gdzie płatnikiem jest Operator. Operator dokonywał będzie wyłącznie 
rozliczeń pieniężnych, w których strony rozliczenia posiadają rachunek bankowy i na żadnym etapie 
rozliczeń nie będzie dochodziło do użycia gotówki. 

3. Operator przenosi prawo własności dla zrealizowanych w ramach przedsięwzięć dóbr na podmiot 
wskazany przez przedstawiciela wspólnoty lub społeczności lokalnej.   

§ 10. SYTUACJE NADZWYCZAJNE 

1. W razie zagrożenia płynności Funduszu lub z innych ważnych przyczyn Operator w porozumieniu z 

przedstawicielem wspólnoty lub społeczności lokalnej może czasowo wstrzymać przyznawanie 

nowych lub finansowanie wcześniej przyznanych środków, o czym niezwłocznie informuje 

zainteresowanych podając przyczynę oraz okres wstrzymania przyznanego finansowania. 

2. Przekazanie administrowania Funduszem, a także zmiana celu Funduszu może nastąpić tylko z 

ważnych powodów na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Operatora.  

3. W przypadku likwidacji Funduszu środki przepływowe zostaną wykorzystane zgodnie z paragrafem 

5 aż do ich pełnego wykorzystania. 

§ 11. ZMIANA REGULAMINU 

Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Operatora. 

Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały o zmianie Regulaminu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Got%C3%B3wka

