Załącznik do Uchwały nr 05/N/2016
podjętej przez Zarząd Fundacji
w dniu 03.08.2016 roku

STATUT
FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólna Europa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Tomasza Horbowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Jolantę Monikę Niedziela w kancelarii notarialnej w Warszawie na ul. Emilii
Plater 20 lok. 8, w dniu 12 listopada 2010 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji w Sądzie
Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
2. W tłumaczeniu na język angielski nazwa Fundacji brzmi: Common Europe Foundation.
3. W tłumaczeniu na język rosyjski nazwa Fundacji brzmi: Фонд Общая Европа.
4. W tłumaczeniu na język ukraiński nazwa Fundacji brzmi: Фонд Спільна Європа.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6
Fundację powołano na czas nieokreślony.
ROZDZIAŁ 2.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest:
1) wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych;
2) wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania
odmienności i tolerancji;
3) aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw
człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
4) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i
środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej
aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub
zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:
mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację;
5) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy
przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
§8
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność
pożytku publicznego.
2. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§9
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z);
2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.1);
4)działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
5)przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1);
6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
7) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
8) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
10) reklama (PKD 73.1);
11) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21 Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22 Z);
14) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
15) działalność fotograficzna (PKD 74.20. Z);
16) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30. Z);
17) działalność związana ze sportem (PKD 93.1);
18) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).
§ 10
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może:
1) wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z tym celem;
2) współpracować z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
ROZDZIAŁ 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) zbiórek publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) odsetek bankowych;
6) działalności gospodarczej Fundacji;
7) odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych
Fundacji, w następującym zakresie:
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
2) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.1);
4)działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
5)przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1);
6) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
7) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
8) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
10) reklama (PKD 73.1);
11) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21 Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22 Z);
14) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
15) działalność fotograficzna (PKD 74.20. Z);
16) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30. Z);
17) działalność związana ze sportem (PKD 93.1);
18) działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2).
2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfikacją
PKD), określonej w ust. 1, może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Zarząd Fundacji w
drodze podjętej uchwały.
3. Decyzja o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bez wyodrębnienia
organizacyjnego lub poprzez wyodrębnioną jednostkę. O formie prowadzenia działalności i
jej strukturze decyduje Zarząd Fundacji w drodze podjętej uchwały.

4. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej Zarząd Fundacji w
drodze podjętej uchwały przeznaczy środki majątkowe Fundacji na działalność gospodarczą,
w kwocie nie mniejszej niż 1.000 PLN.
5. Zarząd Fundacji w drodze podjętej uchwały określa zasady i formy prowadzenia
działalności gospodarczej.
6. Całość zysku z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację
celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
§ 15
Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej członków,
członków jej władz 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";
2) przekazywania go na rzecz członków Fundacji, członków jej władz 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;
3) wykorzystywania go na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby
bliskie.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE FUNDACJI
§ 16
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 17
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
działalność Fundacji.
2. Rada składa się z trzech do sześciu członków.

3. W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w
pracy tego organu, w tym kosztów podróży.
5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji
lub też dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator nie może być w ten sposób
pozbawiony członkostwa w Radzie.
7. Szczególnie uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 6. obejmują:
1) chorobę powodującą trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
2) nienależyte wypełnianie funkcji członka Rady;
3) istotne naruszenie postanowień niniejszego Statutu;
4) zaistnienie okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają one
należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
8. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania
przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie wygasa.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej
Przewodniczącym. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.
§ 18
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał:
1) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów,
2) w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 19
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
2) ocena pracy Zarządu;
3) przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych;
4) udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
6) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

7) nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 20
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 21
Członkowie Rady Fundacji:
1. Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.
2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 22
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie więcej niż dziesięciu osób
powoływanych przez Radę na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków Zarządu powołuje Rada.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków
Rady.
6. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, którzy
kierują pracami Fundacji.
7. Kadencja Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza jest równa kadencji Zarządu.
8. Funkcję Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie do Rady z wnioskiem o połączenie z inną fundacją oraz likwidację
Fundacji;
8) wprowadzanie zmian w Statucie Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków obecnych na posiedzeniu
Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji najpóźniej
na dwa dni do terminu posiedzenia.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze uchwały
Zarządu.
§ 24
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach finansowych
dotyczących zobowiązań do wysokości 40 tys. PLN (czterdzieści tysięcy złotych polskich)
uprawniony jest jednoosobowo Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu.
2. W sprawach finansowych dotyczących zobowiązań przekraczających kwotę 40 tys. PLN
(czterdzieści tysięcy złotych polskich) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa działając
łącznie Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Sekretarz.
RADA PATRONACKA
§ 25
1. Ciałem doradczym Fundacji jest Rada Patronacka.
2. Rada Patronacka składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
3. Funkcję członka Rady Patronackiej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Patronacka składa się ze specjalistów w różnych dziedzinach i udziela Zarządowi
porad w zakresie działania Fundacji.

ROZDZIAŁ 5
ZMIANA STATUTU
§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jego członków na wniosek Zarządu wyrażony w formie
uchwały.

ROZDZIAŁ 6
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 27
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 28
1.Z wnioskiem o połączenie z inną fundacją do Rady zwraca się Zarząd w formie uchwały.
2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy jej członków.
ROZDZIAŁ 7
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 29
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 30
1. Z wnioskiem o likwidację Fundacji do Rady zwraca się Zarząd w formie uchwały.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach statutowych.

