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Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. Fundacja Euro Nation została ustanowiona aktem notarialnym nadanym 05.03.2008 r. przez
kancelarię notarialną Katarzyny Łęczyckiej ul. Mickiewicza 24/4, 01-551 Warszawa przez:
a. Grzegorza Krauzowicza,
b. Tomasza Niedziółkę,
c. Magdalenę Czerniakowską,
d. Dominikę Skonecką,
e. Kamila Kobusa,
zwanych dalej Fundatorami.
2. Fundacja Euro Nation powstała z wyłącznej inicjatywy Grzegorza Krauzowicza.
3. Fundacja Euro Nation, zwana dalej Fundacją jest organizacją pozarządową prowadzącą
działalność pożytku publicznego działającą na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Michałów-Grabina w gminie Nieporęt, Powiat legionowski,
Województwo Mazowieckie.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Unii Europejskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Unii Europejskiej, w szczególności na obszarze Państw Kandydujących.
2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, biura, filie, oddziały w kraju i przedstawicielstwa
za granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy i
publikacji w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873).
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§ 6.
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz dane identyfikacyjne
Fundacji.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły związane z Fundacją, może
również przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
a także organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej.
§ 8.
Odpowiedzialność prawną za działania Fundacji ponosi Zarząd Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.
Celami statutowymi Fundacji Euro Nation są:

§ 9.

1. Promowanie idei integracji europejskiej.
2. Promowanie idei tolerancji i przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn w
pracy, polityce i życiu codziennym.
3. Promocja ekologii, zdrowego stylu życia i rozwiązań chroniących środowisko naturalne w
biznesie i życiu codziennym.
4. Aktywizacja osób pozostających na marginesie życia społeczno-politycznego,
kulturowego, informacyjnego i gospodarczego.
5. Upowszechnianie nauki w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe w tym metody
wykorzystujące źródła i media internetowe.
6. Promocja przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości wykorzystującej zaawansowane
technologie informatyczne.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wspieranie działań mających na celu
rozwój społeczeństwa informacyjnego.
8. Promocja wykorzystywania Internetu przez osoby zaliczające się do najbiedniejszych
warstw społecznych, osób starszych, osób wywodzących się z terenów wiejskich.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

§ 10.

1. Wsparcie doradcze w zakresie przygotowania i wdrażania projektów
współfinansowanych ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych.
2. Tworzenie, analizę i opiniowanie materiałów naukowych oraz dokumentów
planistycznych mających na celu przygotowanie do wdrożenia przedsięwzięć
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przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i/lub przedsiębiorczości
i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
3. Doradztwo prawne, finansowe, ekonomiczne organizacyjne i techniczne oraz
sprawowanie funkcji eksperckich w toku realizacji wszelkich przedsięwzięć mających na
celu upowszechnienie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, rozwój
społeczeństwa informacyjnego i/lub przedsiębiorczości i/lub popularyzację rozwiązań
wykorzystujących odnawialne źródła energii.
4. Działalność oświatową i edukacyjną w zakresie społeczeństwa informacyjnego,
odnawialnych źródeł energii, zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej i
przedsiębiorczości, w szczególności poprzez zakładanie i prowadzenie szkół,
organizowanie szkoleń, targów, konferencji, seminariów, debat i e-learning.
5. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, raportów badawczych,
prognoz i recenzji opracowań nawiązujących do celów statutowych Fundacji, a także
wszelkiego rodzaju broszur, folderów oraz prowadzenie publikacji elektronicznych w
zakresie zgodnym z celami Fundacji.
6. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ewaluacji, ekspertyz, analiz i
badań w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej, rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i/lub przedsiębiorczości i/lub odnawialnych źródeł energii.
7. Współpracę z instytucjami nauki, władzami samorządowymi, rządowymi, związkami
zawodowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Samodzielną oraz partnerską realizację projektów inwestycyjnych i/lub szkoleniowych
i/lub badawczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i/lub innych źródeł
w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, odnawialnych źródeł energii, zdrowego stylu
życia, sportu, profilaktyki zdrowotnej i przedsiębiorczości.
9. Współpracę z prasą, radiem i telewizją, a także z mediami internetowymi celem
promocji dobrych praktyk i/lub wyników badań i analiz i/lub innych osiągnięć
związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
10. Kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych krajów Świata, a w szczególności Unii
Europejskiej, służące nawiązywaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i przedsiębiorczości.
11. Prowadzenie zbiórek dobroczynnych na cele zgodne z celami Fundacji.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, odnawialnych źródeł energii, zdrowego stylu życia, sportu, profilaktyki
zdrowotnej i przedsiębiorczości.
13. Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, integrację społeczną
oraz aktywizację zawodową przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych.
14. Zakładanie, prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych oraz ich fili na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, Krajów Unii Europejskiej i Krajów Stowarzyszonych.
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§ 11.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
§ 12.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu pozyskiwania środków finansowych dla
realizacji celów, może powoływać odpowiedzialne jednostki.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.
§ 13.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski pochodzący ze środków własnych Fundatorów
prywatnych wniesiony aportem i gotówką w wysokości 1 200,00 zł.
§ 14.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Jakiekolwiek dochody pochodzące z działalności statutowej są przeznaczane na realizację
celów statutowych.
§ 15.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji osób prawnych;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d. dochodów z majątku Fundacji.
§ 16.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
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Rozdział IV
Władze Fundacji.
§ 17.
[Postanowienia ogólne]
Władzami Fundacji jest: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji
§ 18. [usunięty]
§ 19. [usunięty]
§ 20. [usunięty]
§ 21. [usunięty]
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

§ 21a.
Prezes zarządu powoływany jest na okres kadencji 7 lat.
Kandydaturę nowego Prezesa zarządu przedkłada Rada.
W sytuacji braku zgłoszenia kandydatury nowego prezesa przez Radę, kadencja
dotychczasowego Prezesa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnej kadencji.
Prezes zarządu jest przedstawicielem zarządu, reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Prezes zarządu może sprawować swoją funkcje więcej niż jedną kadencję.
§21b
[Rada Fundacji]
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z jednej do trzech członków.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Grzegorz Krauzowicz – Fundator, z którego
inicjatywy powstała fundacja. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały
pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady lub jej likwidacji, powołuje swą decyzją
Rada.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy lub zlecenia z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy bądź zlecenia z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy lub zlecenia.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Jeżeli Rada istnieje jako organ jednoosobowy to osoba pełniąca funkcje w Radzie
automatycznie pełni funkcję Przewodniczącego.
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10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora.
11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów lub w przypadku jednoosobowego składu Rady, decyduje głos
Przewodniczącego.
§21c
[Zadania Rady Fundacji]
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Nadzór, dokonywanie oceny oraz odbiorów pracy (lub zleceń) wykonywanych przez
personel Fundacji w sytuacji zaistnienia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów rozumianego
jako sytuacja, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji podmiotu upoważnionego do
działań́ finansowych lub innej osoby, tj. podmiotu upoważnionego do działań finansowych
oraz wszystkich innych osób uczestniczących w wykonywaniu budżetu oraz zarzadzaniu
budżetem, w tym w działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli budżetu,
jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub
przynależność państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z
odbiorcą w szczególności przy realizacji Projektów współfinansowanych ze środków UE.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 22.
[Zarząd Fundacji]
Zarząd Fundacji jest powoływany na okres 7 lat.
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu.
Decyzję o zmianie składu osobowego Zarządu podejmuje Rada w drodze uchwały.
W sytuacji nie podjęcia przez Radę uchwały o zmianie składu osobowego Zarządu uznaje się
automatycznie, że Zarząd w dotychczasowym składzie ma prawo do sprawowania
reprezentacji Fundacji przez okres kolejnej kadencji.
W sytuacji nie podjęcia przez Radę uchwały o zmianie składu osobowego Zarządu uznaje się,
że Zarząd w dotychczasowym składzie ma prawo do przyjmowania deklaracji i/lub rezygnacji
z pełnienia funkcji w Zarządzie oraz podejmowania wiążących uchwał w tej sprawie.
Zarząd może sprawować więcej niż jedną kadencję.

§ 23.
[Zadania Zarządu Fundacji]
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) bieżące kierowanie pracami w celu realizacji celów Fundacji.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
ustalanie charakteru, zasad i wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz osób delegowanych do prac na podstawie
umów cywilnoprawnych,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną osobowością prawną oraz likwidacji Fundacji
wytyczanie celów polityki wizerunkowej Fundacji,
ocena efektów pracy Fundacji, sporządzanie co 1 rok sprawozdań i/lub bilansów
z działalności fundacji.
nadzór nad działalnością członków odpowiedzialnych za efektywność poszczególnych
działów fundacji.
3. [usunięto]

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 24.
[Sposób Reprezentacji]
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes zarządu działający jednoosobowo.
b) [usunięto]
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 25.
1. Statut Fundacji Euro Nation zabrania:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
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c. wykorzystywania majątku 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 albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.
e. Pełnienia funkcji w Radzie, gdy osoba, z którą pozostaje się w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z
którą jest się związanym/ną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pełni
funkcję w Zarządzie.
f. Pełnienia funkcji w Zarządzie, gdy osoba, z którą pozostaje się w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z
którą jest się związanym/ną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pełni
funkcję w Radzie.
2. Statut Fundacji Euro Nation nie zabrania:
a. równoczesnego pełnienia przez osoby bliskie funkcji w Radzie fundacji albo w
Zarządzie z zastrzeżeniem §25 ust. 1, lit. e-f.
b. zatrudniania w Fundacji na podstawie umowy o pracę i/lub udzielania zleceń na
podstawie umów cywilnoprawnych osobom, z którymi Zarząd, Rada lub
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,
na zasadach takich jak w stosunku do osób trzecich.
c. udzielania zleceń firmom osób z którymi Zarząd, Rada lub 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, na zasadach
takich jak w stosunku do firm należących do osób trzecich.
d. udzielania zleceń firmom, w których Zarząd, Rada lub Pracownicy posiadają
udziały, pełnią funkcje właścicielskie lub zasiadają w Zarządzie lub organach
kontrolnych lub 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 z osobami, które takowe udziały posiadają
i/lub takowe funkcje pełnią, na zasadach takich jak w stosunku do firm
należących do osób trzecich.
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§ 26.
[Zmiana Statutu]
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja zastała
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 27.
[Połączenie z inną organizacją]
1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Połączenie z inną organizacją może powodować cesję praw i obowiązków z umów.
§ 28.
W sprawach połączenia z inną organizacją właściwy jest Zarząd Fundacji.
§ 29.
[Likwidacja Fundacji]
1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może ulec likwidacji na wniosek Fundatorów.
§ 30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 31.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP podmiotów prawnych.
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