STATUT
European Foundation for Cooperation and Science
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: European Foundation for Cooperation and Science (zwana dalej
Fundacją) działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( tj. z dnia 18
grudnia 2015 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundację ustanawia Artur Beniamin Jach-Chrzaszcz zwany dalej Fundatorem, na
podstawie aktu notarialnego (Repertorium A numer 10431/2018) sporządzonego dnia
siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (07.06.2018) przez notariusza Grzegorza
Mardyłę w kancelarii notarialnej Knuplerz&Knuplerz notariusze SP mieszczącej się
w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej nr 105/1.
3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą: EFCAS.
4. Fundacja może używać nazwy polskiej: Europejska Fundacja na rzecz Współpracy
i Nauki, a także odpowiedników swojej nazwy w innych językach.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność także poza jej granicami.
3. Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony.
§3
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
§4
1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć i znosić terenowe
jednostki organizacyjne, w tym w szczególności oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za
granicą.
2. Decyzję w zakresie utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa podejmuje jednomyślnie
Zarząd Fundacji.
3. Fundacja za zgodą Fundatora może zawiązywać spółki prawa handlowego samodzielnie
lub z innymi podmiotami oraz przystępować do takich spółek w zgodzie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
§5
1. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „European Foundation for
Cooperation and Science” oraz pieczęci z napisem wskazującym na nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
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Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest:
a) działanie na rzecz rozwoju nauki,
b) działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
c) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
d) działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna.
2. Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie:
a) wszechstronnej działalności kulturowej, sportowej oraz edukacyjnej mającej na celu rozwój
potencjału społeczeństwa i jego integrację,
b) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
c) wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
§7
1. Realizacja celów statutowych Fundacji odbywa się poprzez:
a) organizowanie konferencji, wykładów i innych wydarzeń o charakterze naukowym,
b) wydawanie książek i czasopism naukowych,
c) przyznawanie stypendiów naukowych osobom prowadzącym badania naukowe,
d) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej lub organizacyjnej
w zakresie inicjowania i wspierania badań naukowych, a także konferencji naukowych,
e) upowszechnianie odkryć naukowych i wiedzy naukowej o świecie,
f) działalność zmierzającą do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między
przedsiębiorcami i administracją publiczną oraz samorządową,
g) rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji
h) organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń,
i) udzielanie wsparcia finansowego oraz rzeczowego osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej oraz osobom
z niepełnosprawnością,
j) finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe samodzielnie lub we współpracy z innymi
organizacjami.
3. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach krajowych
i zagranicznych.
4. Decyzje o współpracy lub przystąpieniu Fundacji do organizacji podejmuje Zarząd za
zgodą Fundatora.

Rozdział III: Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie fundacyjnym.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
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§9
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a) odpłatnej działalności statutowej,
b) majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
c) subwencji i dotacji,
d) darowizn w postaci gotówki, ruchomości i nieruchomości,
e) spadków i zapisów,
f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
g) odsetek i depozytów bankowych,
h) aukcji internetowych,
i) papierów wartościowych,
j) dochodów z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia przez Fundację,
k) innych wypływów i dochodów uzyskanych przez Fundację zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli uzna to za korzystne dla Fundacji.
§ 10
Osoby fizyczne i prawne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny bądź dotacji w łącznej
wysokości co najmniej 20.000,00 zł lub równowartości tej kwoty w innych walutach mogą
otrzymać uchwałą Zarządu Fundacji tytuł Mecenasa Fundacji.
§ 11
Osobom dokonującym darowizn lub dotacji w wysokości mniejszej niż określona
w §11 lub w inny niż finansowy sposób wspomagający Fundację, Zarząd Fundacji może
przyznawać inne wyróżnienia. Zasady, tryb oraz rodzaj takich wyróżnień ustala Zarząd
Fundacji.
§ 12
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
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Rozdział IV: Organy Fundacji
§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
3. Funkcję pierwszego Prezesa Zarządu sprawuje Fundator.
4. Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu następuje na czas nieokreślony.
5. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu na czas nieokreślony.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci.
7. Członkostwo pierwszego Prezesa Zarządu może wygasnąć jedynie w przypadku złożenia
przez niego rezygnacji lub śmierci, przy czym wyboru nowego Prezesa Zarządu dokona
dotychczasowy Prezes Zarządu. W przypadku pozostania w Zarządzie tylko jednego jego
członka, pełnić będzie automatycznie funkcję Prezesa Zarządu.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, w tym prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności
sądowych i pozasądowych Fundacji. Prawa Członka Zarządu do reprezentowania Fundacji
nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
3. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji,
uprawniony jest:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch członków Zarządu działających łącznie,
w tym Prezes Zarządu.
§ 15
W umowach między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
reprezentuje pełnomocnik powołany przez Prezesa Zarządu.

Fundację

§ 16
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji, poza innymi działaniami przewidzianymi w Statucie, pełniąc swe
obowiązki z wymaganą starannością , wykonuje następujące czynności:
a) sporządza roczne programy działania Fundacji,
b) dokonuje podziału środków pozyskanych przez Fundację,
c) przyznaje wyróżnienia za wspieranie Fundacji w realizacji jej celów statutowych.
3. Zarząd Fundacji może opracować wewnętrzny regulamin działania Zarządu, wymagający
jednomyślnej uchwały Zarządu.
§ 17
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach odbywających się
w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
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2. Posiedzenie Zarządu może zwołać Prezes Zarządu , przekazując pozostałym członkom
porządek obrad.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego
Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali
zaproszeni na posiedzenie listem, faxem lub pocztą elektroniczną i większość z nich jest
obecna na posiedzeniu, w tym Prezes Zarządu. W przypadku powołania Zarządu
3 osobowego i obecności na posiedzeniu Zarządu dwóch jego członków, uchwała Zarządu dla
swej ważności wymaga jednomyślności. Przy braku jednomyślności lub w przypadku równej
ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie może dotyczyć
spraw znajdujących się w porządku obrad przekazanym członkom Zarządu w informacji
o zwołaniu posiedzenia Zarządu.
5. W przypadku gdy Fundator nie jest członkiem Zarządu Fundacji ma on prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. W takiej sytuacji członek
zwołujący posiedzenie Zarządu informuje Fundatora o planowanym posiedzeniu.
§ 18
Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie
Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu telefoniczne, za pomocą wideokonferencji lub w inny sposób pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu
uczestniczący w danym posiedzeniu mogą ze sobą się porozumiewać w czasie rzeczywistym
i że osobą przewodnicząca posiedzeniu Zarządu może ustalić tożsamość członków Zarządu,
którzy uczestniczą w posiedzeniu. Uchwały podjęte na tak przeprowadzonym posiedzeniu
Zarządu stają się ważne, z chwilą podpisania uchwały oraz listy obecności przez wszystkich
uczestniczących w takim posiedzeniu członków Zarządu. Miejscem tak przeprowadzonego
posiedzenia Zarządu i sporządzenia protokołu z tego posiedzenia jest miejsce, w którym
przebywa osoba przewodnicząca danemu posiedzeniu.
§ 19
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 18 jest wyłączone w sprawach utworzenia
lub przystąpienia do spółki prawa handlowego lub wystąpienia z niej.
§ 20
W miarę posiadanych przez Fundację środków, członkowie Zarządu mogą otrzymywać
wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Tryb i zasady przyznawania
wynagrodzenia ustala Prezes Zarządu po wysłuchaniu opinii Zarządu.
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Rozdział V: Zmiana Statutu
§ 21
1. Zmian Statutu Fundacji za pisemną zgodą Fundatora dokonuje Zarząd w formie
jednomyślnej uchwały.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji
§ 22
Fundacja ulega likwidacji , w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź
w razie zrealizowania celów statutowych.
§ 23
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd, a Likwidatorami są
Członkowie Zarządu.
§ 24
O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się właściwego Ministra.
§ 25
Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami
Fundacji wskazane w uchwale Zarządu.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe
§ 26
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 27
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 28
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
Fundator:
Kraków, dnia 14 czerwca 2018 roku.

Artur Beniamin Jach-Chrzaszcz
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