Stan na dzień 28 sierpnia 2019 r.

Statut Fundacji
Instytut Europejski „Pro Futuro Europae”
Sporządzony dnia 24 czerwca 2005r.

§1

Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „Instytut Europejski Pro Futuro Europae” zwana dalej Fundacją
ustanowiona została aktem notarialnym 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. Fundacja może używać zamiennie nazwy pełnej w brzmieniu „Fundacja Instytut Europejski
Pro Futuro Europae” lub skrótu „Instytut Europejski Pro Futuro Europae”.
3. Nazwa Fundacji oraz znak graficzny, którego używa Fundacja, który odróżnia ją od innych
tego typu jednostek są chronione prawem.

§2

Osobowość prawna Fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną

§3

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z
obowiązującymi przepisami
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Dla wykonywania swoich działań Fundacja może tworzyć oddziały i filie
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą

§4

Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony

§5

Organ nadzorujący

Organem nadzorującym jest minister właściwy do spraw Edukacji
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§6

Cele i formy działania Fundacji
1. Celem fundacji jest
a) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
b) propagowanie liberalnej mysli ekonomicznej, racjonalnego tworzenia prawa i
tradycyjnego systemu wartości;
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) działalność w zakresie nauki, edukacji, edukacji nieformalnej, oświaty i
wychowania;
e) upowszechnianie krajoznawstwa
f) upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży;
g) wzmacnienie międzynarodowej współpracy młodzieży
h) popularyzowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
i) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji
j) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
k) promocja i organizacja wolontariatu;
l) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe
m) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
o) organizowanie wokół idei Fundacji ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jej
rzecz ludzi nauki, kultury, oświaty i biznesu w kraju i za granicą
p) organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji, świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacja zadań z zakresu
edukacji prawnej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez
a) przyznawanie stypendiów
b) organizowanie wykładów, seminariów, konferencji i spotkań służących przekazywaniu
wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji.
c) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej
i wydawniczej
d) inicjowanie i organizację wydarzeń kulturalnych
e) prowadzenie działalności impresaryjnej na rzecz artystów.
f) prowadzenie działalności krajoznawczej
g) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
h) organizowanie edukacji nieformalnej, szczególnie dla młodzieży
i) organizowanie praktyk studenckich, zawodowych, staży, a także wolontariatu
j) współpracę z
polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w
szczególności organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnych co
Fundacja charakterze
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-

-

-

władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego
zainteresowanymi celami Fundacji
środowiskami nauki, kultury, kultury fizycznej oraz osobami fizycznymi i
prawnymi w kraju i zagranicą wykazującymi zainteresowanie lub działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji
międzynarodowymi organizacjami rządowymi o tych 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 świadomości prawnej społeczeństwa,
dotyczących w szczególności upowszechniania wiedzy o: prawach i obowiązkach
obywatelskich; działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; możliwościach udziału
obywateli 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
otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem
środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym
prowadzeniu kampanii społecznych.
3. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi fundacjami i
stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§7

Majątek Fundacji
1. Majątek początkowy fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3500zł (słownie:
trzytysiącepięćsetzłotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z tym, że na
działalność statutową przeznacza się kwotę 2400zł (słownie: dwatysiąceczterystazłotych),
a na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1100zł (słownie: jedentysiącstozłotych).
2. Dochody fundacji pochodzą z:
a) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
b) wpływów ze zbiórek publicznych, loterii i innych akcji społecznych,
c) darowizn, zapisów, spadków i subwencji,
d) odsetek bankowych od posiadanych funduszy i papierów wartościowych,
e) wpływów z innych źródeł otrzymanych lub nabytych w czasie działalności
Fundacji.
f) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
3. Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.
4. Dochody uzyskiwane z majątku fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami
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6. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od
działalności statutowej
7. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§8

Działalność gospodarcza Fundacji
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie określonym w ust. 3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności
gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest
kwota 1100zł (słownie: jedentysiącstozłotych).
3. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie:
a) Działalności wydawniczej; poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników infrmacji
(PKD 22)
b) Sprzedaży pojazdów samochodowych (PKD 50.10)
c) Handlu hurtowego i komisowego (PKD 51)
d) Handlu detalicznego (PKD 52)
e) Hotelarstwa i restauracji (PKD 55)
f) Transportu lądowego (PKD 60)
g) Działalności związanej z turystyką (PKD 63.30)
h) Działalności kurierskiej i pocztowej (PKD 64.12A, 64.12B)
i) Obsługi nieruchomości (PKD 70)
j) Działalności badawczo-rozwojowej (PKD 73)
k) Działalności prawniczej, rachunkowo- księgowej, doradztwa, zarządzania
holdingami (PKD 74.1)
l) Reklamy (PKD 74.40)
m) Rekrutacji i udostępniania pracowników (PKD 74.50A)
n) Działalności fotograficznej (PKD 74.81)
o) Działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85)
p) Działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87A)
q) Kształcenia ustawicznego dorosłych (PKD 80.4)
4. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na realizację celów statutowych
Fundacji
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez
nią zakłady oraz inne jednostki organizacyjne w tym także w formie spółki lub innego
podmiotu gospodarczego
6. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią
Zarząd Fundacji. W pozostałych wypadkach działalność gospodarczą organizują i kierują
nią dyrektorzy lub kierownicy właściwych jednostek powoływani i odwoływani przez
Zarząd Fundacji
7. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych
zależnych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków ich dyrektorów lub
kierowników określają regulaminy organizacyjne zakładów lub statuty właściwych
jednostek nadane przez Zarząd Fundacji.

§9

Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji
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2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym
3. Rada Nadzorcza Fundacji jest jej organem nadzorującym
§10

Zarząd Fundacji
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

§11

Zarząd Fundacji składa się z jednego do dwóch członków
Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony
Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. W takim przypadku Fundację jako
pracodawcę w stosunkach z zakresu prawa pracy reprezentuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej Fundacji.
Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami niniejszego
statutu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa na rzecz innych władz, w tym
w szczególności:
a) uchwalanie planów działania Fundacji
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
c) przyjmowanie 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
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
g) organizowanie działalności gospodarczej Fundacji
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji. W sytuacjach równego rozłożenia głosów o wyniku głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu Fundacji.
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 powoływania Zarządu

1. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator
2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków zarządu, z
zastrzeżeniem punktu 1. powyżej jest Rada Nadzorcza Fundacji
3. Rada Nadzorcza Fundacji powołuje członków Zarządu Fundacji w głosowaniu
jednomyślnym, przy obecności ponad połowy członków Rady Nadzorczej Fundacji w tym
Przewodniczącego Rady, spośród kandydatur przedstawionych przez Prezesa Zarządu
Fundacji
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w wyniku rezygnacji, odwołania lub śmierci
członka.
§12

Rada Nadzorcza Fundacji
1.
2.
3.
4.

Rada Nadzorcza Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków
Fundatorzy mogą zostać członkami Rady Nadzorczej Fundacji
Rada Nadzorcza Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony
Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:
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5.

6.

7.
8.
9.

§13

a) nie mogą być członkami zarządu Fundacji
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać w związku z pełnioną funkcją w organie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów w zakresie ustalonym przez Zarząd
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji
b) nadzór nad zgodnością z prawem działania Fundacji
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych jej przez zarząd
d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
Rada Nadzorcza Fundacji obraduje na posiedzeniach, którym przewodniczy
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje
posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w miarę potrzeby,
nie rzadziej niż raz w roku
W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji bierze udział Prezes Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji może zaprosić do udziału w posiedzeniach
Rady Nadzorczej Fundacji inne osoby
Uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność ponad połowy członków Rady. W sytuacjach
równego rozłożenia głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Fundacji.
Sposób powoływania Rady Nadzorczej Fundacji

1. Członków Pierwszego składu Rady Nadzorczej Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Nadzorczej na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje
swą decyzją Rada.
2. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji lub
śmierci członka.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
wypadkach w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków
4. Rada Nadzorcza Fundacji, z zastrzeżeniem §13 pkt 1, powołuje ze swego grona
Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, reprezentuje ją na
zewnątrz
§14

Zmiana statutu Fundacji

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji jednomyślnie na
wniosek Zarządu Fundacji
§15

Połączenie z inną Fundacją
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją
2. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje jednomyślnie Rada Nadzorcza Fundacji, na
wniosek Zarządu

§16

Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
wobec wyczerpania środków finansowych i majątku
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2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia środków majątkowych pozostałych
po likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze
jednomyślnej uchwały
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osób prawnych o zbliżonych celach
działania.
§17

Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Nadzorcza Fundacji
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu 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, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§18

Postanowienia końcowe
1. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora powołuje się
pana Piotra Uhmę, Prezesa Zarządu Fundacji
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej Fundacji wolą Fundatora
wchodzą następujące osoby:
Sabina Klimek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji
Jakub Witoszek, członek Rady Nadzorczej Fundacji
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez
właściwy Sąd Rejonowy.
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