FUNDACJA „FUNDACJA EUROPOMOST”
STATUT
Rozdział I
[Postanowienia ogólne]

§1.
1. Fundacja „Fundacja Europomost”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Szczepana Boguckiegozwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej
w Kielcach, ul.Głowackiego 5, w dniu 15.09.2011r działa na podstawie przepisów prawa
polskiego orazniniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Miedziana Góra, gmina Miedziana Góra.

§4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresieniezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
pozagranicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może ustanawiać swoje zakłady, filie, biura, oddziały w kraju i przedstawicielstwaza
granicą.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
wwybranych językach obcych.

§5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.

§6.
Fundacja używa pieczątek wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne.

§7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły związane z Fundacją i przyznawać
jewraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
§8.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach oraz zasadach niniejszego statutu.
Rozdział II
[Cele i zasady działania Fundacji]

§9.
Celem działania Fundacji jest:
1. Promowanie idei przedsiębiorczości.
2. Wspieranie innowacyjności oraz podmiotów ekonomi społecznej.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa młodych osób oraz osób pozostających
bezpracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4. Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i dobrego wychowania.
5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym
także działań wspomagających rozwój demokracji.
6. Wspieranie w rozwijaniu predyspozycji osób nastawionych na podjęcie pierwszej pracy.

§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych poprzez doradztwo w
zakresieskutecznego poszukiwania i świadomego wykonywania pracy.
3. Działalność edukacyjną, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów,
targów,konferencji, seminariów itp.
4. Działalność wydawniczą w szczególności tworzenie i publikowanie artykułów,
recenzji,broszur, folderów, itp.
5. Działalność badawczą w szczególności przeprowadzanie ekspertyz, analiz, statystyk, itp.
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym
iorganizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

7. Współpracę z przedsiębiorcami w zakresie dotyczącym realizacji przez Fundację jej
celówstatutowych.

§ 11.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
zjej celami, a także zrzeszać się z innymi osobami prawnymi.

Rozdział III
[Majątek i dochody Fundacji]

§ 12.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset)
złotych wyrażony w środkach pieniężnych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
2.Dla

prowadzenia

działalności

gospodarczej

Fundacji

z

funduszu

założycielskiego

wyodrębnionyzostał majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1000 (jeden
tysiąc) złotych.
§ 13.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji wyłącznie zgodnie z wolą przekazującego.

Rozdział IV
[Władze Fundacji]

§ 15.
[Postanowienia ogólnedotyczące Zarządu Fundacji]
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Zarząd Fundacji podejmie
stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych
iuzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

§ 16.
[Zarząd Fundacji]
1. Zarząd fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Członków pierwszego zarządu powołuje Fundator.
3. Następnych Członków Zarządupowołuje dotychczasowy Zarząd.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Odwołanie Członka Zarządu Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
zwykłąwiększością głosów przez Zarząd Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Prezesa
Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
śmierciCzłonka Zarządu lub na podstawie ust. 4.
7. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu,
reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 17.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie regulaminówi aktów wewnętrznych Fundacji,
b. rozporządzanie majątkiem Fundacji,
c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, w tym wynagrodzenia Członków Zarządu.
d. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosówjego Członków. W razie równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu.Posiedzenia zwołuje
Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należącychdo zadań Fundacji.
§ 18.

[Sposób Reprezentacji]
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj Członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział V
[Działalność gospodarcza]
§ 19.
1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja na podstawie § 8 prowadzić będzie
działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione
napodstawie § 4 pkt.2 jednostki organizacyjne.
3. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce
Fundację reprezentuje Zarząd.
§ 20.
1. Wszelką działalność Fundacji nadzoruje Zarząd.
2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych na podstawie § 4 pkt.2
jednostkachorganizacyjnych kieruje kierownik (dyrektor) jednostki.
3. Kierowników, o których mowa w pkt.2 powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność gospodarczą
zatrudniakierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami.

§ 21.
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, są następujące
kategoriedziałalności sklasyfikowane w PKD 2007:
02.20.Z -Pozyskiwanie drewna

02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.11.Z -Drukowanie gazet
18.12.Z -Pozostałe drukowanie
18.13.Z -Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z -Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z -Reprodukcja zapisanych nośników informacji
41.10.Z -Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z -Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.11.Z -Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z -Przygotowanie terenu pod budowę
43.21.Z -Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z -Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z -Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z –Tynkowanie
43.32.Z -Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z -Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z -Malowanie i szklenie
43.39.Z -Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z -Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z -Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.18.Z -Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
46.19.Z -Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
49.42.Z -Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
55.10.Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z - Działalnośćpostprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
63.91.Z -Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.91.Z - Leasing finansowy
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniemubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z - Działalność prawnicza
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.12.Z -Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionychprawem autorskim
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z -Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
81.30.Z -Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.92.Z -Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziejniesklasyfikowana
85.10.Z -Wychowanie przedszkolne
85.51.Z -Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z -Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A - Nauka języków obcych
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C -Praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.E -Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

88.91.Z -Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z -Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.02.Z -Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z -Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych
96.09.Z -Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Rozdział VI
[Postanowienia Końcowe]

§ 22.
[Zmiana Statutu]
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. W razie
równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu.
§ 23.
[Połączenie z inną fundacją]
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianiecel Fundacji.
§ 24.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu.

§ 25.
[Likwidacja Fundacji]
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich
CzłonkówZarządu.

