TEKST JEDNOLITY STATUTU
FUNDACJI AKADEMIA KADR EUROPEJSKICH

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stawający, zwani dalej Fundatorami, oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą:
Fundacja „Akademia Kadr Europejskich”, zwaną w dalszej części Statutu "Fundacją".
2. "Fundacja" działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz
na podstawie niniejszego statutu.
3. Fundacja może posługiwać się skrócona nazwą „Akademia Kadr Europejskich” oraz
„AKE”.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
5. Fundacja posługuje się chronionymi prawnie pieczęcią z nazwą i znakiem graficznym. Wzór
stanowi załącznik nr. 1 do statutu.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska oraz Europejski
Obszar Gospodarczy.
3. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz zrzeszonymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Placówki terenowe Fundacji
są powoływane uchwałą Zarządu.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
gospodarki.
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II. Cel i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest popieranie wszelkich działań prowadzących do dynamicznego i
aktywnego

rozwoju

Rzeczpospolitej

Polski

w

sferze

gospodarki

na

arenie

międzynarodowej, odnoszących się do:
1) Podejmowania

inicjatyw

sprzyjających

tworzeniu

współpracy

na

poziomie

europejskim,
2) Rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz Unii Europejskiej,
3) Wspierania integracji państw Europy Wschodniej i Południowej z Unią Europejską,
4) Wspierania aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
5) Rozwijania inicjatyw związanych z powstawaniem i wdrażaniem nowych technologii,
6) Wspierania działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce i pozostałych państwach europejskich,
7) Działalności na rzecz integracji młodzieży z krajów Unii Europejskiej,
8) Pomocy instytucjom społecznym i gospodarczym w pozyskiwaniu i wykorzystaniu
środków Unii Europejskich,
9) Promocji i rozwoju świadomości ekologicznej,
10) Wspomagania działań na rzecz rozwoju kultury i oświaty,
11) Działalności charytatywnej, w tym udzielanie pomocy placówkom wychowawczym,
oświatowym i opiekuńczym,
12) Rozwijania dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na
rynku pracy, w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
13) Rozwoju intelektualnego i zawodowego społeczeństwa z obszarów wiejskich,
14) Wspierania innowacyjnych inicjatyw w szczególności przez współdziałanie w
pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności badawczej, wytwórczej
i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu
państwa i funduszy Unii Europejskiej,
15) Promocji zdrowego stylu życia i żywienia oraz aktywności fizycznej,
16) Promocji polskich regionów i miast na arenie międzynarodowej.
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2. Fundacja realizuje cele określone w § 5 pkt 1 w szczególności przez:
1) Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sesji naukowych, sympozjów,
warsztatów i debat,
2) Prowadzenie i przygotowywanie badań, analiz, raportów i wszelkiego rodzaju
sprawozdań,
3) Organizowanie wystaw, pokazów i promocji,
4) Współpracę z placówkami naukowymi, społeczno – kulturalnymi oraz organizacjami
lokalnymi,
5) Propagowanie w społeczeństwie celów Fundacji,
6) Organizowanie imprez o różnym charakterze, w tym masowych, zgodnych z celami
Fundacji, w tym kulturalnych,
7) Udział w projektach i programach międzynarodowych, szczególnie UE zgodnych z
celami statutu,
8) Wyrównywania szans rozwoju i edukacji między mieszkańcami miast i wsi - uboższych
i bogatszych rejonów kraju, w tym rozwój intelektualny i zawodowy społeczeństw z
obszarów wiejskich,
13) Rozwijanie dialogu społecznego i włączenie partnerów społecznych do działań na
rynku pracy, w tym do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem lub utratą pracy,
14) Promocję i rozwój nowych technologii, badań oraz procesów naukowych,
15) Promocję twórców zaawansowanych technologii, inspirowanie zmian stanu prawnego
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorców i współpracy z organami władzy i
administracji państwowej,
16) Promowania i udzielania wsparcia w zakresie ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej.
3. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może
współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji,
organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne
formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których cele są zgodne z
celami Fundacji.
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4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów fundacji.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
III. Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc złotych)
zł, z czego na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona (działalność
statutowa), Fundatorzy przeznaczają gotówkę w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez
Fundatorów oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne,
2) grantów naukowych i innych podobnych funduszy,
3) funduszy publicznych - państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z
programów i organizacji międzynarodowych,
4) darowizn, spadków, zapisów,
5) umów sponsoringowych,
6) grantów,
7) dotacji i subwencji osób prawnych,
8) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
9) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
10) odsetek i lokat bankowych.
3.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne
długi spadkowe.

4.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać
również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.

5.

Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w
papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.
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IV. Organy Fundacji
§7
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji,
b. Rada Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem
zarządzającym i wykonawczym.
3. W razie potrzeby Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Rady Programowej Fundacji
określając jej zadania oraz regulamin działania.
V. Zarząd
§8
1. Zarząd składa się z od jednej do sześciu osób.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji. Rada może powołać na wniosek
Prezesa nowych Członków Zarządu z zastrzeżeniem § 8 punkt 1.
3. Spośród Członków Zarządu Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu. Rada Fundacji może
również dokonać wyboru jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu oraz Sekretarza.
4. W Zarządzie Fundacji mogą zasiadać Fundatorzy.
§9
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, śmierci, pisemnej rezygnacji
złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji lub odwołania Członka Zarządu przez Radę
Fundacji jednomyślnie.
§10
1. Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Fundacji albo dwóch członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone za pomocą teleinformatycznych środków
przekazu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że
niniejszy statut stanowi inaczej.
§ 11
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do
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kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do
kompetencji innych organów Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym sprawach
majątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie.
§ 12
Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w
szczególności:
1) prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
2) uchwalanie programów działania oraz budżetu Fundacji,
3) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
6) powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
7) wykonywanie wszelkich innych czynności niezastrzeżonych dla innych organów
Fundacji.
§ 13
1. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi
umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz
Fundacji.
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z członkami Zarządu zawiera
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
3. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z pozostałymi osobami podpisuje Prezes
Zarządu.
VI. Rada Fundacji
§ 14
1. Rada jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada składa się z od dwóch do dziesięciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania członka Rady większością
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kwalifikowaną trzech czwartych składu Rady, pisemnej rezygnacji z członkostwa, upływu
kadencji lub śmierci członka Rady.
6. Fundatorzy mogą wejść w skład Rady Fundacji.
§ 15
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie
regulaminu.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej
dwóch Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów członków
Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie
może odbywać się pisemnie.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za
datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady
uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady.
5. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką
poleconą albo pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członków Rady. Członkowie
Rady w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia projektu uchwały mogą odesłać podpisaną
uchwałę, zgłosić uwagi lub odrzucić uchwałę. W przypadku niewykonania żadnej z
powyższych czynności w ciągu 5 dni roboczych, uchwałę uznaje się za podpisaną przez
danego Członka Rady. W razie zgłoszenia uwag lub odrzucenia uchwały przez
któregokolwiek Członka Rady, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu 14 dni
od doręczenia stanowiska Członka Rady.
6. Posiedzenia Rady mogą odbywać się za pomocą teleinformatycznych środków przekazu.
7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności inny
członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Zarządu lub inne zaproszone przez Radę osoby.
§16
Do kompetencji Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Fundacji zgodnie z
§8 oraz §9,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Rady zgodnie z §14.
3) zatwierdzanie budżetu Fundacji,
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4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz
sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
5) kontrola zgodności uchwał i działalności Zarządu z postanowieniami statutu.
§17
Rada jest uprawniona do wnioskowania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji.
VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§18
1. Decyzja o likwidacji Fundacji może zostać podjęta jednomyślnie przez Zarząd za zgodą
co najmniej dwóch Fundatorów.
2. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
VIII. Postanowienia końcowe
§19
1. Zmian rozdziałów II, III, IV, V, VI Statutu Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie.
2. Zmian rozdziałów I, VII, VIII dokonuje Zarząd jednomyślnie za zgodą co najmniej
dwóch Fundatorów.
§20
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez Fundatorów.
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załącznik nr. 1
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