
 

STATUT 

EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej 

Fundacją, została ustanowiona z woli Marcina Słowika i Juliana Smółki, zwanych dalej 

Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20.12.2019 r. przed notariuszem 

Marzeną Dmochowską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Filtrowa 73 lok.9, 02-055 

Warszawa, za numerem Repertorium 7320/2019, zwanym dalej Aktem założycielskim. 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1491) i niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja nosi nazwę Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać wyróżniającego ją znaku 

graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji. 

3. Nazwa, logotyp, symbole oraz odznaki, medale honorowe, nagrody, wyróżnienia wymienione w § 2 

ust. 1-2 i § 13 ust. 3i stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają 

ochronie prawnej. 

§ 3 

1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja działa pod adresem Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa. 

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w zgodzie z jej prawem. Dla realizacji 

celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza 

jej granicami, z poszanowaniem miejscowego prawa. 

4. Organem nadzoru jest minister właściwy do spraw nauki oraz prezydent miasta stołecznego 

Warszawy. 

§ 4 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Fundację powołano na czas nieoznaczony. 

Cele i zasady działania Fundacji.  

§ 5 

1. Celem Fundacji jest: 

a) rozwój i kształtowanie wśród osób młodych postaw przedsiębiorczych, obywatelskich 

i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym; 

b) wspieranie rozwoju gospodarczego kraju poprzez promocję przedsiębiorczości; 

c) inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą; 



 

d) tworzenie możliwości kształcenia i rozwoju praktycznych kompetencji; 

e) rozwijanie współpracy międzynarodowej osób młodych; 

f) wspieranie ruchu młodzieżowego oraz studenckiego w Polsce i za granicą; 

g) wspieranie krajowej i międzynarodowej integracji młodzieży i studentów; 

h) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

2. Fundacja swoje cele realizuje, poprzez: 

a) organizację i finansowanie konkursów, warsztatów, prelekcji, szkół letnich i innych 

form kształcenia; 

b) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej, 

pozwalającej na propagowanie celów Fundacji; 

c) prowadzenie badań oraz analiz w obszarach związanych z celami Fundacji;  

d) organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych projektów 

badawczych; 

e) tworzenie i finansowanie stypendiów; 

f) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i 

zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi 

zainteresowanie celami Fundacji; 

g) współdziałanie z osobami, organizacjami oraz instytucjami dla osiągnięcia celów 

statutowych Fundacji; 

h) członkostwo w organizacjach międzynarodowych, zrzeszających instytucje 

zagraniczne o celach zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 

3. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa i dobra publicznego. 

§ 6 

1. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może udzielać wsparcia finansowego, technicznego, 

szkoleniowego oraz informacyjnego osobom fizycznym, osobom prawnym i innym 

jednostkom organizacyjnym realizującym działania zbieżne z celem Fundacji, w tym 

między innymi poprzez przekazywanie darowizn lub wpłat na fundusze założycielskie 

podmiotom realizującym działania zbieżne z celem Fundacji. 

2. Fundacja może być członkiem w organizacjach zrzeszających osoby prawne i inne jednostki 

organizacyjne z Polski i z zagranicy o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji. 

Majątek i dochody Fundacji.  

§ 7 

1. Fundusz Założycielski stanowi kwota 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wniesiona w całości 

przez Fundatorów w równej części. 

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł 

(tysiąc złotych). 

3. Na majątek Fundacji składają się Fundusz Założycielski oraz środki pieniężne i mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 

4. Zarząd Fundacji może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część 

lub całość dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową, 



 

na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania 

poszczególnych funduszy Zarząd Fundacji może regulować w drodze regulaminu. 

§ 8 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) zbiórek,  

d) mecenatu, 

e) dochodów z majątku Fundacji oraz jej praw majątkowych, ruchomości i 

nieruchomości Fundacji, 

f) odsetek z lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych 

instrumentów finansowych, 

g) dochodów z działalności gospodarczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd, przy czym w przypadku przyjęcia spadku Zarząd każdorazowo składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że wola donatorów stanowi inaczej. 

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację  

§ 9 

1. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w 

kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony 

wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

3. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację w następującym zakresie zgodnie 

z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 

a) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 

47.91.Z, 

b) wydawanie książek – 58.11.Z, 

c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z, 

d) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z, 

e) działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z, 

f) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z, 

g) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi – hosting i podobna 

działalność – 63.11.Z, 

h) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 63.99.Z, 

i) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych – 66.19.Z, 

j) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z, 

k) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 



 

l) działalność prawnicza – 69.10.Z, 

m) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z, 

n) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

– 70.22.Z, 

o) działalność agencji reklamowych - 73.11.Z, 

p) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych – 72.20.Z, 

q) badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z, 

r) działalność fotograficzna – 74.20.Z, 

s) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z, 

t) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim – 77.40.Z, 

u) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z, 

v) działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z. 

Władze Fundacji  

§ 10 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Nadzorcza,  

b) Zarząd Fundacji, 

c) Rada Programowa Fundacji. 

Rada Nadzorcza 

§ 11 

1. Rada Nadzorcza jest najwyższym organem Fundacji. 

2. Rada Nadzorcza składa się z minimum 2 członków. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały. 

5. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego 

grona członków, pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza 

Rady Nadzorczej. 

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje 

posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. 

7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że ustawa bądź 

statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. 

8. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta, jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej 

uczestniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 



 

b) wnioskowanie o powołanie członka Rady Programowej; 

c) wyrażenie zgody na powołanie Likwidatora Fundacji. 

Zarząd  

§ 12 

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza za zgodą Fundatorów. 

2. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres dwóch lat. 

4. Członek Zarządu pełni mandat do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni 

pełny rok obrotowy, w którym pełnił funkcję. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 

a) z chwilą śmierci członka Zarządu; 

b) poprzez odwołanie członka Zarządu; 

c) poprzez złożenie pisemnej rezygnacjiprzez członka Zarządu; 

d) poprzez utratę praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) choroby, ułomności lub innych zdarzeń powodujących niezdolność do sprawowania 

funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

c) działania na szkodę Fundacji. 

7. W przypadku, gdyby liczba członków Zarządu wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd 

niezwłocznie wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie nowego członka Zarządu. 

§ 13 

1. Prawo członka Zarządu do kierowania Fundacją i reprezentowania Fundacji dotyczy 

wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. 

2. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Fundacji nie można ograniczyć ze skutkiem 

prawnym wobec osób trzecich. 

3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, to jest w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, 

b) uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów Fundacji, 

c) uchwalania struktury organizacyjnej Fundacji, 

d) podział środków Fundacji na poszczególne jej cele, 

e) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji, 

f) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji; 

g) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją, 

h) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 

i) nadawanie tytułów honorowych i odznaczeń podmiotom i osobom zasłużonym w 

realizacji celów statutowych Fundacji na wniosek Rady Nadzorczej, Rady 

Programowej lub z własnej inicjatywy, 

j) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji; 



 

k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej; 

l) inne sprawy określone w Statucie. 

4. Do zakresu kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu, to jest w 

szczególności: 

a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,  

b) przedstawianie uchwał i decyzji Zarządu wymienionych w § 17 ust. 1 a-h do 

zaopiniowania Radzie Programowej Fundacji, 

c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

§ 14 

1. Posiedzenia Zarządu nie odbywają się rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Zarząd uchwala regulamin Zarządu. 

§ 15 

1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że ustawa bądź statut stanowi 

inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. Decyzję o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia podejmuje 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej. 

Rada Programowa Fundacji  

§ 16 

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Zarządu Fundacji. 

2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje Zarząd. 

3. Rada Programowa składa się co najmniej z trzech członków. 

4. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Programowej. 

5. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym 

czasie odwołani z każdej przyczyny. 

6. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje: 

a) z chwilą śmierci członka Rady Programowej, 

b) poprzez odwołanie członka Rady Programowej,  

c) poprzez złożenie pisemnej rezygnacji,  

d) poprzez utratę praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyroiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

7. W przypadku, gdyby liczba członków Rady Programowej wynosiła mniej niż trzech, Zarząd 

niezwłocznie powołuje nowego członka Rady Programowej. 

8. Odwołanie członka Rady Programowej następuje w drodze uchwały Zarządu, za zgodą 

Rady Nadzorczej, na wniosek pozostałych członków Rady Programowej, Zarządu lub Rady 

Nadzorczej. 

§ 17 

Do zakresu kompetencji Rady Programowej należy doradzanie Zarządowi i opiniowanie jego 

działań, to jest w szczególności: 



 

a) opiniowanie Regulaminu Zarządu, 

b) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, 

c) opiniowanie programów działania i planów realizacji celów Fundacji, 

d) opiniowanie podziału środków Fundacji na poszczególne jej cele, 

e) opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji; 

f) opiniowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją, 

g) opiniowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 

h) wnioskowanie do Zarządu o nadanie tytułów honorowych i odznaczeń podmiotom i 

osobom zasłużonym w realizacji celów statutowych Fundacji, 

i) inne sprawy określone w Statucie. 

§ 18 

Posiedzenia Rady Programowej nie odbywają się rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia 

Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej. 

§ 19 

1. Rada Programowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że ustawa bądź 

statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos 

Przewodniczącego Rady Programowej. 

2. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję o przyznaniu i wysokości 

wynagrodzenia podejmuje Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej. 

Sposób Reprezentacji  

§ 20 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane 

wobec jednego członka Zarządu lub pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd. 

3. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes 

Zarządu. 

Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją i likwid acja Fundacji 

§ 21 

Zmiany statutu dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiana statutu może 

dotyczyć także celów, do realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w 

statucie. 

§ 22 

Prezes Zarządu jest uprawniony do sporządzania tekstu jednolitego statutu. 

§ 23 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 



 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

§ 24 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Przyjmując uchwałę o postawieniu Fundacji w stan likwidacji Zarząd Fundacji, za zgodą 

Rady Nadzorczej, wskazuje Likwidatora Fundacji. 

3. W okresie likwidacji Likwidator kieruje Fundacją i reprezentuje ją.  

4. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności: 

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis otwarcia likwidacji, 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji, poprzez ogłoszenie w dzienniku „Rzeczpospolita”, 

do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się 

ogłoszenia, 

c) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, 

d) przekazanie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli Fundacji podmiotom wskazanym w uchwale Zarządu o likwidacji 

Fundacji, 

e) zgłoszenie zamknięcia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o 

wykreślenie Fundacji z właściwego rejestru lub rejestrów, 

f) przekazanie dokumentów Fundacji do właściwego archiwum państwowego. 

§ 25 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 


