Fundacji

Statut

Ins$ut

Europejski

Sporządzony dnia 24 czerwca 2005r., z póz. zm.
tekst jednoliĘ, stan na dzień 26 października 2O2On

§1

Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą ,Fundacja Instym Europejski" zwana dalej Fundacją ustanowiona
została aktem notarialnyn sporządzonym przez notariusza Michała Grajnera prowadzącego
Kancelarię Notarialną w Katowicach w dniu 24 czerwca 2005 roku Rep A numer 3555/2005.
Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z
1991 r. Nr 46, poz.203) i postanowienia niniejszego statutu.
2. (skreślony).
3. Nazwa Fundacji oraz znak graftczny, którego używa Fundacja, który odróżnia ją od

innych

tego typu jednostek są chronione prawem.

§2

Osobowośćprawna Fundacji

Fundacja posiada osobowośćprawną

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacf ne Fundacji

§3

1.

2.
3.
4.
§4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne'Warszawa.
Dla wykonywania swoich działń Fundacja może tworzyć oddziĄ i filie
Fundacja może tworzyć oddziaĘ za granicą

Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony

ZA ZGODNOSC
Z ORYG!NAŁEM

§5

Organ nadzorujący

Organem nadzorującym jest minister właściwydo spraw Edukacji

Cele i formy działania Fundacji

§6

1.

Celem fundacji jest

a)
b)

c)

działalnośćwspomagająca rozwój gospodarczy, w ąrm rozwój przedsiębiorczości;

propagowanie liberalnej mysli ekonomicznej, racjonalnego tworzenia prawa i
tradycf nego systemu wartości;
działalnośćwspomagająca rozwój wspólnot i społecznościlokalnych;

d) działalnośćw zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i
wychowania;
upowszechnianie kraj oznawstwa
0 upowszechnianie wlpoczynku dzieci i młodzieży;
g) wzmacnienie międąmarodowej wspóĘracy młodzieży
h) popularyzowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
e)

i)

upowszechnianie

i ochrona wolności i praw człowieka oraz

swobód

obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji
działalnośćna rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) działalnośćwspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacfnie lub finansowo
organizacje pozarządowe
m) promocja zatrudnienia i akty-wizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalnośćI7a Tzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
o) organizowanie wokół idei Fundacji ruchu społecznego oraz akrywizowanie na jej
rzeczludzi nauki, kultury, oświary i biznesu w kraju i za granicą
p) organizowanie nieodpłatnej pomory prawnej, nieodpłatnej mediacji, świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacja zadań z zakresu
edukacji prawnej.
j)

2. Fundacja realizuje swoje cele

a)
b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

i)
j)

,orrrr",

przyznawaniestypendiów
organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i spotkań sfużących przekazywaniu
wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalnościFundacji.
prowadzenie działalnościinformacfnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej
i wydawniczej
inicjowanie i organizację wydarzeń kulturalnych
prowadzenie działalnościimpresaryjnej na rzecz artystów.
prowadzenie działalnościkrajoznawczej
organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
organizowanie edukacji nieformalnej, szczegóLnie dla młodzieży
organizowanie praktyk studenckich, zawodowych, staży, a talcże wolontańatu
współpracę z
- polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w
szczególnoŚci organizacjami pozarządowymi o fym sam}.m lub podobnych co
Fundacja charakterze
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Pi
Pre

-

władzamisamorządowymi,administracjąrządową,sektoremgospodarczym,
środkami masowego przekazu oraz z osobistościam i ży cia publicznego
zainteresowanymi celami Fundacji
środowiskami nauki, kultury, kultury fizycznej oraz osobami fizycznymi i
prawnymi w kraju i zagranicą wykazującymi zainteresowanie lub działającymi w
zakresie objęqrm celami Fundacji
międzynarodowymi organizacjami rządowymi o rych samych lub podobnych co
Fundacja celach działania

k) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnej mediacji,

prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także działań
edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomościprawnej społeczeństwa,
dotyczących w szczególności upowszechniania wiedry u prawach i obowiązkach
obywatelskich; działalnościkrajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
mediacji oraz sposobach polubownego rozvńązywania sporów; możliwościachudziabu
obyr,vateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa; dostępie do
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w formach,
które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu
otwarr}rch wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem
środków masowego przekazu i innych zllyczajowo przyjętych form komunikacji, w t\irm
prowadzeniu kampanii społecznych.
Fundacja współpracuje z krajowymi,zagranicznymi i międzynarodowymi fundacjami
stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.

4.

§7

i

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać jewraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasfużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Majątek Fundacji

1.

2.

3.
4.
5.

Majątek początkowy fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3500zł (słownie:
trzyrysiącepięćsetzłotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z tym, że na
działalnośćstatutową przeznacza się kwotę 2400zł (słownie: dwarysiąceczterystazłorych),
a na działalnośćgospodarcząprzeznacza się kwotę 1100zł (słownie: jedenrysiącstozłorych).
Dochody fundacji pochodzą z:
a) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
b) wpĘwów ze zbiórek publicznych, loterii i innych akcji społecznych,
c) darowizn, zapisów, spadków i subwencji,
d) odsetek bankowych od posiadanych funduszy i papierów wartościowych,
e) wptywów z innych źródełotrzymanych lub nabyrych w czasie działalności
Fundacji.
0 dochodów z działalnościgospodarczej prowadzonej przezFundację
Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.
Dochody uzyskiwane z majątku fundacji przezl7aczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalnościFundacji.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnYmi

PrzePisami
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Pręząs

6.

W

księgach rachunkowych Fundacji działalnośćgospodarcza jest wyodrębniona od
działalnościstatutowej
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy,

Działalnośćgospodarcza Fundacji

§8
1.

2.

4.

7.

§9

Fundacja może prowadzić działalnośćgospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie określonym w ust. 3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalnościgospodarczej przeznaczona jest
kwota 1 100zł (słownie: jedentysiącstozłotych).
Działalnośćgospodarcza prowadzona jest w zakresie:
a) Działalnościwydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników infrmacji
(PKD 22)
b) SprzedaĘ pojazdów samochodolvych (PKD 50.10)
c) Handlu hurtowego i komisowego (PKD 51)
d) Handlu detalicznego (PKD 52)
e) Hotelarstwa i restauracji (PKD 55)
0 Transportu lądowego (PKD 60)
g) Działalnościzwiązanej z turystyką (PKD 63.30)
h) Działalnościkurierskiej i pocztowej (PKD 64.12A,64.12B)
i) Obsfugi nieruchomości (PKD 70)
j) Działalnościbadawczo-rozwojowej (PKD 73)
k) Działalnościprawniczej, rachunkowo- księgowej, doradztwa, zarządzartia
holdingami (PKD 74.1)
l) Reklamy (PKD 74.40)
m) Rekrutacji i udostępniania pracowników (PKD 74.50A)
n) Działalnościfotograficznej (PKD 74.8I)
o) Działalnościzwiązanej z tfumaczeniami i usfugami sekretarskimi (PKD 74.85)
p) Działalnościzwiązanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87A)
q) Kształcenia ustawicznego dorosĘch (PKD 80.4)

Dochody z działalnościgospodarczej są przeznaczone na realizację celów statutowych
Fundacji
Działalnośćgospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez
nią zakłady oraz inne jednostki organizacfne w rym także w formie spółki lub innego
podmiotu gospodarczego
Działalnośćgospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią
Zarząd Fundacji. W pozostĄch wypadkach działalnośćgospodarczą organizują i kierują
nią dyrektorzy lub kierownicy właściwychjednostek powoĘwani i odwoĘwani przez
Zarząd Fundacji
Przedmiot działalnościzakładów gospodarczych i innych jednostek organizaclnych
zależnych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków ich dyrektorów lub
kierowników określająregulaminy organizaryjne zakładów lub statury właściwych
jednostek nadane przez Zarząd Fundacji.
Organy Fundacji

1.

Organami Fundacji sąZarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji

ZA ZGODNOSC
Z ORYGlNAŁEM

2.
3.

Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym
Rada Nadzorcza Fundacji jest jej organem nadzorującym
Zarząd Fundacji

§10

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Zarząd Fundacji składa się z jednego do dwóch członków

Fundatorzy mogą zostaĆ członkami Zarządu
Zarząd powo}ywany jest na czas nieokreślony
Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. W takim przypadku Fundację jako
pracodawcę w stosunkach z zakresu prawa pracy reprezentuje Przewodnicząry Rady
Nadzorczej Fundacji.
Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami niniejszego
statutu oraz ptzepisami powszechnie obowiązującego prawa na rzecz innych władz, w tl/Im
w szczególności:
a) uchwalanie planów działania Fundacji
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
c) przfmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i
zapisów
d) podpisywanie umów w imieniu Fundacji
e) reprezentowanie Fundacji jako pracodawcy w stosunkach z
zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem §11 pkt 3
0 sporządzanie sprawozdań z działalnościFundacji
g) organizowanie działalnościgospodarczejFundacji
Zarząd podejmuje uchwaĘ zwykłą większościągłosów, przy czp do ważnościuchwĄ
wymagana jest obecnośćco najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji. W sytuacjach równego rozłożenia głosów o wyniku głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu Fundacj i.
Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji,
wymaga podpisu Prezesa Zarządu Fundacji
W zakresie wymaganym w pkt. 7 Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa w formie
pisemnej innym osobom.
Sposób powo}ywan ia Zarządu

§11

l.
2.

Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator

Organem uprawnionym
zastrzeżeniem punktu

3. Rada

4.

1.

do

powoĘwania

i

odwoĘwania członków zarządu,

z

powyżej jest Rada Nadzorcza Fundacji

Nadzorcza Fundacji powofuje członków Zarządu Fundacji w głosowaniu
jednomyślnym, przy obecności ponad połowy członków Rady Nadzorczej Fundacji w tym
Przewodniczące1o Rady, spośród kandydatur przedstawionych przez Prezesa Zaruądu
Fundacji
Członkosnvo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku rezygnacji, odwołania lub śmierci
członka.

Rada Nadzorcza Fundacji

§12

1.
2.
3.
4.

Rada Nadzorcza Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków
Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Nadzorczej Fundacji
Rada Nadzorcza Fundacji powoĘwana jest na czas nieoznaczony

Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:

ZA ZGODNOSC
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a)
b)
c)

5.

nie mogą być członkamizarządu Fundacji
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyśInej

mogą otrzymywać

w związku z

pełnioną funkcją

w

organie Fundacji zwTot

uzasadnionych kosztów w zakresie ustalonym przezZarząd
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji
b) nadzór nad zgodnościąz prawem działania Fundacji
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych jej przez zarząd
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalnościFundacji

6. Rada Nadzorcza Fundacji

na

posiedzeniach, którym przewodniczy
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwofuje
posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji w sposób zvłyczajowo przfęty, w miarę potrzeby,

7.
B.

9.

§13
1.

2.

4.

obraduje

nie rzadziej niż raz w roku
W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji bierze udział Prezes Zarządls Fundacji
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji może zaprosić do udziafu w posiedzeniach
Rady Nadzorczej Fundacji inne osoby
UchwaĘ Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zlvykłą większościągłosów, przy crym do
ważnościuchwĄ wymagana jest obecnośćponad połowy członków Rady. W sytuacjach
równego rozłożenia głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Fundacji.
Sposób powoĘwania Rady Nadzorczej Fundacji

Członków Pierwszego składu Rady Nadzorczej Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Fundacji powofuje Fundator. Następnych członków Rady Nadzorczej na
miejsce osób, które przestaĘ pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powofuje
swą decyzją Rada.

Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji lub
śmierciczłonka.
Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
wypadkach w wyniku tajnego,głosowania pozosta}ych jej członków
Rada Nadzorcza Fundacji, z zastrzeżeniem §13 pkt 1, powofuje ze swego grona
Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, reprezenĘe ją na
Zewnątrz
Zmiana statutu Fundacji

§14

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji jednomyślnie na
wniosek Zarządu Fundacj i
Połączenie z inną Fundacją

§15

1.

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją

ż. Decyzje w

sprawie połączenia podejmuje jednomyślnie Rada Nadzorcza Fundacji, na
Zarządu
wniosek
Likwidacja Fundacji

§16

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana Iub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku

ZAZGODNOSC
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2.

3.

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji iprzeznaczenia środków majątkowych pozostaĘch
po likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji, na wniosekZarząda, w drodze
jednomyślnej uchwaĘ

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działających na terenie Rzeczpospolitei Polskiej osób prawnych o zbliżonych celach
działania.
Sposób likwidacji Fundacji

§17
1.

§18

Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Nadzorcza Fundacji
Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwegosądu rejonowego o wpisanie otwarcia
likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wlrpełnienie zobowiązń oraz spieniężenie majątku
Fundacji;
przekazanie
wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostaĘch po
0
zaspokojeniu wierzycieli;
8) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwegosądu rejestrowego wTaz z
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
postanowienia końcowe

1.

2.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora powofuje się
pana Piotra Uhmę, Prezesa Zarządu Fundacji
W skład pierwszej Rady Nadzorczej Fundacji wolą Fundatora
wchod7? następujące osoby:
Sabina Klimek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji

3.

}akub Witoszek, członek Rady Nadzorczej Fundacji
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez
właściwySąd Rejonowy.
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