STATUT
ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazw Europejska Fundacja Aktywno ci Spo ecznej zosta a
ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2015 roku w Kancelarii Notarialnej
Ma gorzaty Sierockiej w Lublinie przy Chopina 13/3 pod numerem repertorium A Nr
422/2015 z woli fundatora Marcina Mazura i dzia a na podstawie przepisów ustawy o
fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z pó niejszymi zmianami).

§ 2.
Fundacja ustanowiona jest na czas nieokre lony.

§ 3.
Terenem dzia ania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak równie
zagranica.
§ 4.
Siedziba Fundacji znajduje si w mie cie Lublinie

§ 5.

Dla w ciwego realizowania celów spo ecznych i gospodarczych Fundacja mo e
prowadzi dzia alno w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.
Ze wzgl du na cele nadzór nad Fundacj Minister Pracy i Polityki Spo ecznej

§ 7.

Realizacja zada statutowych mo e by prowadzona we wspó pracy z innymi
podmiotami realizuj cymi cele podobne do celów Fundacji.

ROZDZIA II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIA ANIA

§ 8.

Celem Fundacji jest prowadzenie dzia alno ci szkoleniowej, edukacyjnej oraz
doradczej, promowanie, wdra anie, a tak e inicjowanie wszelkich rozwi za o
charakterze menad erskim, organizowanie akcji charytatywnych.
Fundacja zabiega b dzie o rozwój kwalifikacji osób funkcjonuj cych w obszarze
sektora komercyjnego, publicznego oraz pozarz dowego.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. dzia alno

wspomagaj

rozwój nauki,

b. podejmowanie dzia
warto ci Polski,

na rzecz integracji Europejskiej oraz propagowanie

c. propagowanie osi gni

innych krajów w Polsce i promocja edukacji,

d. promocja sportu i turystyki,
e. ochrona i promocja zdrowia,
f. ochrona i promocja rodowiska naturalnego,
g. pomoc kombatantom oraz podtrzymywanie tradycji narodowej,
h. wspó praca z Poloni i promocja kraju za granic ,
i. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój wiadomo ci obywatelskiej,
j.

dzia anie na rzecz ochrony praw cz owieka i swobód obywatelskich,

k. wspieranie osób wykluczonych spo ecznie oraz niepe nosprawnych,

l. podejmowanie dzia

na rzecz budowania spo ecze stwa obywatelskiego,

m. wspieranie i organizowanie przedsi wzi
historycznych oraz charytatywnych,

artystycznych,

kulturowych,

n. Organizacj imprez masowych, dobroczynnych, zbiórek, szkole , warsztatów,
konferencji, debat, wystaw, koncertów, wymian mi dzynarodowych, imprez
sportowych i modowych, happeningów, akcji humanitarnych oraz integracj
cz onków Fundacji,
o. Finansowanie i wspieranie programów naukowych, badawczych, kulturowych,
charytatywnych, sportowych, modowych oraz artystycznych.
p. Wspó prac z jednostkami samorz du terytorialnego, administracj rz dow ,
uczelniami, szko ami, organizacjami: pa stwowymi, mi dzynarodowymi,
pozarz dowymi, spo ecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi oraz
prawnymi w kraju i za granic , a tak e podejmowanie dzia
s
cych do
realizacji celów statutowych Fundacji.
q. Prowadzenie dzia alno ci publicystycznej i wydawniczej,
r. Udzia cz onków Fundacji w pokazach, wystawach, konferencjach, debatach
rangi regionalnej, krajowej i mi dzynarodowej.
s. prowadzenie innych dzia

zmierzaj cych do realizacji celów statutowych.

§ 10.
Fundacja mo e wspó pracowa z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i
za granic dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11.

Fundacja mo e tworzy terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddzia ów,
zak adów, filii, a tak e tworzy spó ki, przyst powa do spó ek, obejmowa i nabywa
udzia y i akcje w spó kach.

§ 12.

Fundacja u ywa piecz ci z napisem Europejska Fundacja Aktywno ci Spo ecznej.

ROZDZIA III
ORGANY FUNDACJI

§ 13.
Organem Fundacji jest Zarz d Fundacji, zwany w dalszej cz
Zarz dem.

ci niniejszego statutu

§ 14.
a. Zarz d liczy 3 osoby.
b. Fundator wybiera osoby pe ni ce funkcje: Prezesa, Wiceprezesa oraz Cz onka
Zarz du.
c. Cz onkowie Zarz du mog otrzymywa wynagrodzenie
d. W imieniu Fundacji umowy z Prezesem Zarz du zawiera Wiceprezes Zarz du
oraz Cz onek Zarz du dzia aj cy cznie.
e. W imieniu Fundacji umowy z Wiceprezesem Zarz du b
Cz onkiem
Zarz du zawiera Prezes Zarz du dzia aj cy samodzielnie.
f. Cz onkowie Zarz du nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem za
przest pstwo umy lne cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwo
skarbowe.

§ 15.
Zarz d ma wszystkie i
reprezentowania Fundacji.

wy czne

kompetencje

w zakresie zarz dzania i

§ 16.
Zarz d w szczególno ci:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

reprezentuje Fundacj na zewn trz,
opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie dzia ania Fundacji
zarz dza maj tkiem i funduszami Fundacji;
przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;
ustala regulamin Zarz du i biura Fundacji oraz ich zmiany;
tworzy i likwiduje zak ady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, w tym
decyduje o podj ciu lub zaprzestaniu dzia alno ci gospodarczej, jej formach i
zakresie;
g. powo uje i odwo uje osoby pe ni ce stanowiska kierownicze;
h. prowadzi polityk kadrow w Fundacji, w tym ustala wielko zatrudnienia,
zasady wynagradzania oraz wielko
rodków przeznaczonych na
wynagrodzenia;

i. przygotowuje roczne
dzia alno ci Fundacji;

sprawozdania

merytoryczne

oraz

finansowe

z

§ 17.

a. Zarz d odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ci gu
kalendarzowego.
b. Posiedzenia Zarz du zwo ywane s na wniosek Prezesa Zarz du.

roku

§ 18.
Zarz d podejmuje uchwa y zwyk

wi kszo ci g osów.

§ 19.
Przy podejmowaniu uchwa Zarz du ka dy cz onek Zarz du w g osowaniu ma jeden
os, a w przypadku równej liczby g osów decyduje g os Prezesa a podczas jego
nieobecno ci g os Wiceprezesa Zarz du.

§ 20.

Zmiany w sk adzie osobowym Zarz du mog nast pi w przypadku z enia
pisemnej rezygnacji osoby wchodz cej w sk ad Zarz du, pisemnej decyzji Fundatora
o odwo aniu cz onka Zarz du albo mierci osoby pe ni cej t funkcj .
§ 21.

a. O wiadczenia woli w imieniu Fundacji mo e sk ada ka dy Cz onek Zarz du
samodzielnie (Prezes Zarz du, Wiceprezes Zarz du, Cz onek Zarz du).
Zaci ganie zobowi za maj tkowych oraz czynno ci prawne Fundacji o
charakterze rozporz dzaj cym wymagaj
dzia ania (podpisu) dwóch
Cz onków Zarz du tzn. Prezesa Zarz du z Wiceprezesem Zarz du b
Prezesa Zarz du z Cz onkiem Zarz du lub Wiceprezesa Zarz du z Cz onkiem
Zarz du.
b. Zarz d mo e w drodze uchwa y ustanawia pe nomocników dzia aj cych w
imieniu Fundacji okre laj c ich umocowanie, w szczególno ci przez okre lenie
czasu trwania i zakresu pe nomocnictwa.
c. Pe nomocnictwo nie mo e dotyczy spraw zwi zanych z zatrudnianiem
pracowników bez wzgl du na podstaw prawn ich zatrudnienia.

§ 22.
Do przyjmowania o wiadcze
wchodz ca w sk ad Zarz du.

w imieniu Fundacji upowa niony jest ka da osoba

§ 23.
Fundator Fundacji mo e wchodzi w sk ad Zarz du Fundacji.

ROZDZIA IV
MAJ TEK FUNDACJI

§ 24.
Maj tkiem Fundacji s
rodki finansowe wskazane w o wiadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji i wynosz one 2 000,00 z (dwa tysi ce z otych), w tym
warto
rodków przeznaczonych na dzia alno
gospodarcz wynosi 1 000,00 z
(tysi c z otych).

§ 25.
Fundacja czerpie rodki finansowe z:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji.
Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.
Dochodów z maj tku ruchomego, nieruchomego i praw maj tkowych.
Dywidendy z akcji i z udzia ów.
Odsetek od lokat kapita owych, obligacji i innych papierów warto ciowych.
Dzia alno ci gospodarczej.
§ 26.

W przypadku powo ania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z
dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 27.

a. Dochody Fundacji musz by przeznaczane na realizacj celów statutowych
Fundacji.
b. Fundacja wszelkie wp ywy przeznacza na realizacj celów statutowych w tym
na zatrudnienie. Zabrania si w szczególno ci: udzielania po yczek lub
zabezpieczania zobowi za maj tkiem organizacji w stosunku do jej zarz du i
pracowników oraz osób, z którymi Cz onkowie Zarz du i pracownicy
organizacji pozostaj w zwi zku ma
skim, we wspólnym po yciu albo w
stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwi zani z tytu u
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania ich maj tku na rzecz ich cz onków, cz onków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do
osób trzecich, w szczególno ci, je eli przekazanie to nast puje bezp atnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania maj tku na rzecz Cz onków Zarz du lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba
e to wykorzystanie bezpo rednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub us ug od podmiotów, w których uczestnicz Cz onkowie
Zarz du lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wy szych ni rynkowe.
§ 28.
Fundacja odpowiada za swoje zobowi zania ca

ci maj tku.

ROZDZIA V
ZMIANA STATUTU

§ 29.
Zmiana statutu nie mo e prowadzi do istotnych zmian w celach Fundacji i
pozostawa w sprzeczno ci z wol Fundatora.

§ 30.
Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarz d.

ROZDZIA VI
POSTANOWIENIA KO COWE

§ 31.
Fundacja mo e prowadzi dzia alno

gospodarcz w kraju i za granic .

§ 32.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja mo e po czy si
z inn fundacj o podobnych celach dzia ania a tak e mo e by cz onkiem zwi zków
stowarzysze .

§ 33.

a. Fundacja ulega likwidacji w razie osi gni cia celów, dla których zosta a
powo ana lub w razie wyczerpania si jej rodków finansowych i maj tku.
b. Likwidacj Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarz d.

§ 34.
Zarz d przekazuje maj tek pozosta y po likwidacji Fundacji organizacjom b
instytucjom o celach statutowych zbie nych z celami statutowymi Fundacji.

§ 35.
Tre niniejszego statutu Fundacji zosta a przyj ta uchwa
10 lutego 2015 r.

Zarz du nr 2/2015 z dnia

§ 36.
Niniejszy statut wchodzi w ycie z dniem uprawomocnienia si decyzji w
du Rejestrowego.

ciwego

