STATUT
FUNDACJI KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU
Rozdział I. Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IMIENIA JANA
NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez:
1. Jana Nowaka – Jeziorańskiego;
2. Gminę Wrocław;
3. Województwo Dolnośląskie;
4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu;
5. Fundacja Krzyżowa dla porozumienia Europejskiego;
6.Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa;
7. Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Europejskiej;
Zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej we Wrocławiu Lecha Borzemskiego repertorium A nr 525/2001 działa na
podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U z 1991 r. Nr 46,
poz. 2003 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§4
Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacji może prowadzić
działalność poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Litwy, oraz innych krajów byłego ZSRR i krajów Europy Środkowej i
Wschodniej.

§6
1) Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i
siedzibę.
2) Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
wyróżnieniami, osobą fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów statutowych
Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji.

§7
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, kulturalna i naukowa w zakresie:
1) zbliżenia między narodami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych krajów
dawnego ZSRR;
2) kształcenia w Polsce młodych ludzi z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i innych
krajów dawnego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej;
3) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i myślenia o państwie
jako „dobru wspólnym” ;
4) rozpowszechniania idei samorządności i samorządu w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej oraz krajach dawnego ZSRR;
5) sprzyjania rozkwitowi kultury i nauki;
6) upowszechniania sztuk pięknych;
7) działalności naukowo-badawczej;
8) działań na rzecz integracji europejskiej;
9)
wspierania
międzynarodowej
przedsiębiorczości;

współpracy

gospodarczej

i

rozwoju

10) upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Europie Środkowej i Wschodniej.
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§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) międzynarodowej wymiany młodzieży,
b) szkoleń i działalności edukacyjnej,
c) koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, seminariów, spotkań integracyjnych,
programów radiowych i telewizyjnych,
d) działalności wydawniczej,
e) działalności naukowo-badawczej,
f) konkursów i stypendiów.
2) współpracę z instytucjami rządowymi oraz organizacjami nierządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, szkołami oraz osobami fizycznymi
wskazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§9
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§10
Majątek Fundacji, stanowi Fundusz założycielski w kwocie 7 000 PLN (słownie
siedem tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte
przez Fundację w toku jej działania.

§11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, dotacji i subwencji,
2) zbiórek pieniędzy,
3) spadków,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) działalności gospodarczej.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa
oświadczenie w przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji.
§14
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
§15
Pierwszą Radę Fundacji powołał Jan Nowak – Jeziorański wspólnie z pozostałymi
Fundatorami oraz Prezydent RP i Minister Spraw Zagranicznych RP.
§16
1. Pierwsza Rada Fundacji składa się z 30 (trzydziestu) członów. W jej skład
wchodzą:
1) Jan Nowak – Jeziorański jako honorowy Przewodniczący Rady Fundacji pełniący
swoją funkcję dożywotnio.
2) 20 (dwudziestu) członków Rady powołanych przez Jana Nowaka –
Jeziorańskiego. W przypadku wystąpienia wakatu uzupełnienie składu Rady

4

następuje przez powołanie nowego członka Rady przez pozostałych członków Rady
Fundacji zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
3) 6 (sześciu) członków Rady Fundacji delegują następujące instytucje (po jednej
osobie z każdej instytucji), będące Fundatorami fundacji:
a. Gmina Wrocław,
b. Województwo Dolnośląskie,
c. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,
d. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
e. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
f. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Europejskiej,
4) 3 (trzech) członków Rady Fundacji deleguje:
a. Prezydent RP – jedną osobę,
b. Minister Spraw Zagranicznych – jedną osobę,
c. Uniwersytet Wrocławski – jedną osobę.
2. Kadencja członków wymienionych w pkt. 2, 3, 4 i 5 trwa 5 lat. W przypadku
członków wymienionych w pkt. 3 i 4 instytucje delegujące odwołują i powołują w
każdym czasie swoich przedstawicieli.
3. Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają członkowie Rady Fundacji na swoim
pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
4. Druga (i kolejne) Rady Fundacji składają się maksymalnie z 29 (dwudziestu
dziewięciu) osób i powoływana jest według następujących zasad:
1) Każdy z 20 (dwudziestu) członków Rady Fundacji powołanych przez Jana Nowaka
– Jeziorańskiego przed upływem końca kadencji składa oświadczenie woli
pozostania w Radzie Fundacji na następną kadencję. Brak takiego oświadczenia jest
równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Radzie. Uzupełnienia składu Rady
dokonuje Rada na swym pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w
głosowaniu tajnym.
3) 6 (sześciu) członków Rady Fundacji delegują następujące instytucje (po jednej
osobie z każdej instytucji), będące Fundatorami fundacji:
a. Gmina Wrocław,
b. Województwo Dolnośląskie,
c. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,
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d. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
e. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa,
f. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Europejskiej.
4) Pozostałych 3 (trzech) członków Rady Fundacji deleguje:
a. Prezydent RP – jedną osobę,
b. Minister Spraw Zagranicznych – jedną osobę,
c. Uniwersytet Wrocławski – jedną osobę.
5. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów.
7. Rada Fundacji może ze swojego grona powołać Honorowego Przewodniczącego
Rady Fundacji. Powołanie następuje na czas pełnienia funkcji członka Rady
Fundacji. Honorowy Przewodniczący może przewodniczyć posiedzeniom Rady
Fundacji.
8. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek złożyć oświadczenie o treści zawartej
w §16 pkt 6 ust. a i b. Oświadczenie składa się w terminie 7 dni od powołania w
skład Rady Fundacji bądź 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania (listem
poleconym) Przewodniczącego Rady Fundacji lub Sądu Rejestrowego (liczy się data
stempla pocztowego). Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z
członkostwa w Radzie Fundacji.
§17
1. Rada Fundacji wykonuje swe uprawienia na powiedzeniach w siedzibie Fundacji
przynajmniej raz w roku. Możliwe jest inne miejsce posiedzenia Rady.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się na wniosek:
1) Przewodniczącego Rady Fundacji.
2) Co najmniej trzech członków Rady.
3) Prezesa Zarządu.
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3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji lub
upoważniony przez niego członek Rady Fundacji.

§18
1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych członków.

§19

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, udzielanie
absolutorium dla Zarządu Fundacji,
2) coroczna akceptacja założeń i planów rozwojowych Fundacji,
3) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33 niniejszego Statutu,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
6) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa,
7) zmiana Statutu.
8) uchwalenie Regulaminu działalności Rady Fundacji i zatwierdzenie Regulaminu
działalności Zarządu Fundacji.
§20
Posiedzenia Rady Fundacji przygotowuje Zarząd Fundacji w zakresie zapewnienia
niezbędnych warunków do prowadzenia obrad Rady.
§21
Członkom Rady Fundacji przysługuje pełne prawo wglądu d wszystkich dokumentów
Fundacji.
§22
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji. Prezesa Fundacji powołuje Rada
Fundacji na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem ust 2.
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2. Pierwszy Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatorów w akcie założenia
Fundacji na czas nieoznaczony.
3. Jeżeli Prezes Fundacji nie uzyska absolutorium to jest to równoznaczne z jego
odwołaniem.
4. Regulamin działalności Zarządu fundacji zatwierdza Rada Fundacji.
§23
1. Prezes Zarządu kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych dla Rady
Fundacji, w szczególności:
a) uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji,
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

§24
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Fundacji w
stosunku do członków Rady bądź Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
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 zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz członków Rady bądź Zarządu fundacji
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,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Rady i Zarządu 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 o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których
uczestniczą członkowie Rady bądź Zarządu lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§25
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.
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Rozdział V. Zmiana Statutu
§26
Decyzje w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały
zwykłą większością głosów.

§27
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza Fundacji
§28
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym
prawem w rozmiarach służących realizacji jej celów.
§29
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności
wytwórczej, handlowej i usługowej w następującym zakresie /zgodnie z PKD/:
1/ Nauka języków obcych (85.59.A);
2/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);
3/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z);
4/ Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.61.Z);
5/ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach (47.89.Z);
6/ Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z);
7/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z);
8/ Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
9/ Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów o
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);

pozostała

10/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
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11/ Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z).

§30
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione jednostki organizacyjne. Fundacja może także tworzyć i przystępować
do spółek prawa handlowego i innych podmiotów działających w kraju i zagranicą.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§31
Do efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§32
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§33
Decyzje w przedmiocie likwidacji bądź połączenia podejmuje Rada Fundacji w
drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów statutowego składu Rady, na
wniosek Zarządu podjęty jednomyślną uchwałą.
§34
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§35
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom
Fundacji.
§36
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Sądzie Rejestrowym we
Wrocławiu.
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