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STATUT FUNDACJI „PRO EUROPA” 
 
Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§1 
1.  Ustanawia się Fundację pod nazwą Fundacja Gospodarcza „Pro Europa”. 
2.  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (jedn. tekst. Dz.U.1991r. Nr 46, poz. 203; z późn. zm.) 

oraz statutu.  
 
§2 
1.  Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.  Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
3.  Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń. Ponadto dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć ośrodki regionalne. 
4.  Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje właściwy Minister.  
§3 
1.  Fundacja posiada osobowość prawną. 
2.  Fundację powołuje się na czas nieoznaczony. 
 
Rozdział II 
CELE I ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDACJI 
 
§4 
Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju miast i obszarów wiejskich Kraju, w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej 
regionów Unii Europejskiej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji, doradztwa gospodarczego i prawnego skierowanego do firm                       
i mieszkańców miast i obszarów wiejskich, a w szczególności: 
1. współpraca z administracją i samorządem oraz organizacjami gospodarczymi regionów Kraju i regionów Unii Europejskiej w celu aktywizacji 

gospodarczej i społeczno-kulturalnej miast i obszarów wiejskich, 
2. organizowanie wymiany technologii, doświadczeń i osiągnięć pomiędzy organizacjami gospodarczymi i firmami z miast i obszarów wiejskich,               

a ich odpowiednikami z regionów Unii Europejskiej, 
3. propagowanie korzyści płynących ze wstąpienia i uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej 
4. propagowanie różnego rodzaju funduszy Unii Europejskiej i krajowej administracji publicznej skierowanych na aktywizację gospodarczą  

miast i obszarów wiejskich, 
5. wykorzystywanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na działania w celu aktywizacji 

gospodarczej i społeczno-kulturalnej miast i obszarów wiejskich Kraju, skierowanej do różnych grup społecznych, w tym m.in.  młodzieży i 
osób niepełnosprawnych,  

6. monitoring usług edukacyjnych i doradczych oraz działania na rzecz wysokiego poziomu edukacji zawodowej i prawno-ekonomicznej 
skierowanej do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z miast i obszarów Kraju 

7. działalność informacyjno-edukacyjna i wydawnicza z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej nakierowana na realizację wymienionych 
wyżej celów. 

 
§5 
Fundacja realizuje cele określone w §4 w szczególności przez: 
1) organizowanie, propagowanie, finansowanie ze środków obcych lub własnych: 
a. wizyt studyjnych, wymiany trenerów, pracowników I wiedzy z obszaru aktywizacji społecznej I zawodowej 
b. sympozjów naukowo-biznesowych I dbanie o wysoki poziom wiedzy prawniczej wśród podmiotów gospodarczych,  instytucji  i osób 

fizycznych 
c. szeroko pojętej edukacji dorosłych i młodzieży, m.in.: poprzez prowadzenie szkół zawodowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia 

zawodowego i innych placówek wymienionych w ustawie o systemie oświaty oraz  prowadzenia kursów kwalifikacyjnych na bazie szkół. 
d. wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych  
e. targów i wymiany gospodarczej, 
f. kontaktów handlowych, projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej   
g. wdrażania nowych technologii i organizacji pracy przez podwyższanie kwalifikacji i kompetencji pracowników 
h. usług doradczych dla małych  i średnich firm 
i. działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej wśród podmiotów gospodarczych i osób fizycznych  
j.  współpracy placówek edukacyjnych i opiekuńczych 
k. centrów wspierania przedsiębiorczości 
l. szkoleń, doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy  
ł.      wydawnictw, 
m.   działań na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem  
n.    wsparcia, prowadzenia i organizacji różnych podmiotów ekonomii społecznej 
o.    działalności skierowanej do różnych grup społecznych, w tym m.in. młodzieży i osób niepełnosprawnych 
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p.    realizacji usług wsparcia rodziny, społecznych i opiekuńczych w różnej formie, skierowanych do różnych grup społecznych, w tym osób 
starszych 
 
2)  współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także międzynarodowymi instytucjami rządowymi                           
i pozarządowymi zajmującymi się problematyką aktywizacji gospodarczej i zawodowej  
 
§6 
Rada Fundacji składa się z 14 osób. 
 
Rozdział III 
ORGANY FUNDACJI 
 
§7 
Organami Fundacji są: 
1.  Rada Fundacji. 
2.  Zarząd Fundacji.  
 
§ 7 a 
Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany spośród jej członków bezwzględną większością głosów. Przy czym Przewodniczący Rady nie może 
pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.  
 
§ 8 
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. 
2.  Rada Fundacji składa się z 14 osób, w tym  
a) 2 osób delegowanych przez Fundatora, o którym jest mowa w § 6 ust.1, 
b) z Fundatorów, o których jest mowa w § 6 ust.2, z zastrzeżeniem ust.3. 
c) z osób o których mowa § 8 ust.5 i 6, 
3. Fundatorzy, którzy zostali powołani do składu Zarządu delegują do Rady inną osobę na okres sprawowania funkcji członka Zarządu. 
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:  
a) odwołania przez Fundatora o którym jest mowa w § 6 ust.1, oraz  wskazanego w § 8 ust. 3 
b) śmierci Fundatora opisanego w   § 6 ust.2 
c) złożenia pisemnej rezygnacji przez Fundatora opisanego w   § 6 ust.2 z pracy w Radzie Fundacji   
d) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych osoby  Fundatora opisanego w   § 6 ust.2 
5. W przypadku zaistnienia stanu prawnego opisanego w  ust.4 p. b),c), d)  powołanie nowego Członka Rady Fundacji do dopełnienia jej 14 
osobowego składu następuje na wniosek jednego z Fundatorów., 
Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata na Członka Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem.  
6.Nowego Członka Rady Fundacji powołuje się w drodze tajnego głosowania Rady Fundacji zwykłą większością głosów z nieograniczonej ilości 
kandydatów.  
7. Wnioski, o których mowa powyżej są składane do Zarządu Fundacji, który w ciągu 21 dni ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji w celu 
odbycia głosowania , o którym mowa w  § 8 ust.6. 
 
§9 
Do właściwości Rady Fundacji należy: 
1.  Uchwalanie zmian każdego z paragrafów statutu Fundacji.  
2.  Wybór i odwoływanie osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji. 
3.  Postanawianie o zatrudnieniu członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia. 
4.  Uchwalanie planów działalności Fundacji. 
5.  Zatwierdzanie bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium. 
6.  Reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją, a Zarządem. 
7.  Uchwalenie regulaminów pracy Rady i Zarządu. 
8.  Podejmowanie uchwał w sprawach: powoływania Ośrodków Regionalnych Fundacji, połączenia Fundacji, likwidacji Fundacji, przekazania 

majątku Fundacji po jej likwidacji. 
9.  Podejmowanie uchwał w sprawach powoływania przez Fundację podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej i innych 

organizacji lub udziału w nich Fundacji. 
10.  Uchwalanie zmian §4 Statutu. 

  
§10 
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady. 
3. Członkowi Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać zwrot 

uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z uczestnictwa w Radzie.   
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§11 
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków. 
2. Uchwalanie zmian statutu Fundacji jak również wybór i odwoływanie osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji wymaga większości 

kwalifikowanej 3/4 głosów w obecności, co najmniej 10 członków Rady.  
3. Uchwały są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady byli zawiadomieni na, co najmniej 14 dni wcześniej listami poleconymi o posiedzeniu, na 

którym uchwała zapadła.  
 
§12 
W posiedzeniach Rady uczestniczy Zarząd Fundacji.       
 
§13 
1. Zarząd Fundacji jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu i Vice-Prezesa Zarządu wybieranego przez Radę Fundacji w sposób określony w 

§11 ust.2 i 3 statutu.  
2. Odwołanie Zarządu Fundacji lub każdego z jego członków przez Radę Fundacji może nastąpić w każdym czasie na warunkach określonych                            

w §11 ust.2 i 3 statutu. 
3. Funkcję pracodawcy wobec członków Zarządu sprawuje w imieniu Rady Fundacji jej Przewodniczący. 
 
§14 
1. Fundator może zostać członkiem Zarządu 
2. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundator deleguje do Rady swego przedstawiciela na warunkach określonych w §8 ust. 2,3,4. 
 
§15 
1. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji. 
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i podpisywania dokumentów niezbędne jest działanie całego  Zarządu. 
 
§16 
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
2. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.  
3. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie. 
4. Zarząd pełni swoje funkcje nieodpłatnie, przy czym Rada Fundacji może zdecydować na zasadach określonych w  §11 ust. 2 o zatrudnieniu  

Zarządu.  
5. Zasady zatrudniania Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.  
 
§17 
Zarząd w szczególności: 
1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
2. Uchwala programy działania Fundacji, 
3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
4. Przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
5. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
6. Wspiera zgodnie z celami fundacji projekty i przedsięwzięcia inicjowane i prowadzone przez członków Rady Fundacji. 
7.    Powołuje i odwołuje dyrektora biura Fundacji oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych                         
i zakładach Fundacji, 
8.    Ustala wielkość zatrudnienia i środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej i gospodarczej Fundacji  
 
Rozdział IV 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 
§18 
1.  Majątek Fundacji stanowią wniesione na własność przez Fundatorów środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację 

 w toku jej działalności.  
2.  Fundator opisany w §6 ust.1 wnosi na własność do Fundacji: 
a.  zestawy komputerowe Optimus Standard P 120 w ilości 10 sztuk o wartości łącznej 10.000,-zł. i umożliwi, do czasu uzyskania przez Fundację 
własnych pomieszczeń, odpłatne korzystanie ze swoich na potrzeby Fundacji, przekazanie komputerów i pomieszczeń odbędzie się drogą 
protokolarną po dokonaniu rejestracji Fundacji. 
b.  Fundatorzy określeni w §6 ust. 2 wnoszą do Fundacji pieniądze w łącznej wysokości 1200,- zł ( każdy fundator po 100 ,- zł ), Zarząd Fundacji, 
z chwilą jego powołania i po dokonaniu fundacji wyda stosowne pokwitowania fundatorom.  
3.  Zestawy komputerowe przeznaczone są na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.  
4.  Pozostały majątek służy do realizacji zadań statutowych.  
 
§19 
Dochodami Fundacji są: 

1)  darowizny, spadki, zapisy, 
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2)  dotacje, 
3)  środki pomocowe z instytucji rządowych i pozarządowych, 
4)  środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,  
5)  dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku Fundacji, 
6)  inne wpływy.  

 
 
§20 
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej. 
 
Rozdział V 
DZIAŁALNOŚĆ GODPODARCZA FUNDACJI 
 
§21 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
1. prowadzenia placówek i projektów edukacyjnych m.in. przez prowadzenie szkół zawodowych, ośrodków kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, kursów kwalifikacyjnych na bazie szkół oraz realizacji szkoleń  przeznaczonych dla podmiotów gospodarczych,  instytucji  i osób 
fizycznych 
2.    dbania o wysoki poziom wiedzy prawniczej wśród podmiotów gospodarczych,  instytucji  i osób fizycznych  
3.    doradztwa ekonomicznego dla podmiotów gospodarczych,  instytucji  i osób fizycznych  
4.    badania rynku i opinii publicznej dla podmiotów gospodarczych,  instytucji  i osób fizycznych   
5.   wsparcia  poszukiwania pracy i zatrudnienia, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z 
miast i obszarów wiejskich Kraju  
6.   prowadzenia centrów wspierania przedsiębiorczości i pośrednictwo w interesach finansowane dla podmiotów gospodarczych, instytucji                            
i osób fizycznych  
7.   organizacji targów i wystaw   
8.   działalności wydawniczej 
9.   reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin 
10. organizacji, prowadzenia i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i reintegracji zawodowej                          
w kraju (m.in. Spółdzielni Socjalnych, KIS, CIS) 
11. prowadzenia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
12. świadczenia usług wsparcia rodziny, społecznych i opiekuńczych w tym m.in.: działalność związana z aktywizacją zawodową i społeczną oraz 
prowadzenie klubów samopomocy seniora, poradnictwo dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej 
13. organizacji  i prowadzenie działań dotyczących  szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej wśród podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z 
miast i obszarów wiejskich Kraju 
14. różnorodnych organizacyjnie i dydaktycznie usług opieki nad dziećmi i młodzieżą 
§22 
Dochody Fundacji mogą być przeznaczone w 50 % na finansowanie działalności statutowej i w 50 % na finansowanie działalności gospodarczej.  
§23 
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez Zakłady. 
2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd 
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem i wykonuje zadania 

pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
4. Biuro Fundacji może pełnić rolę zakładu z zastrzeżeniem ust.1,2,3 niniejszego paragrafu. 
5. Do czasu zatrudnienia Dyrektora biura i kierowników zakładów Fundacji oraz w przypadkach vacatów na wymienionych stanowiskach,  funkcję 

tę pełni jeden z członków Zarządu Fundacji. 
 
Rozdział VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§24 
1. Propozycje zmian statutu Zarząd Fundacji przedstawia pod obrady Rady Fundacji. 
2. Propozycje połączenia z inną fundacją Zarząd Fundacji przedstawia, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, pod obrady Rady 
Fundacji. 
3. Likwidacja Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały Rady Fundacji lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  
 
10.11.2018 r. 


