STATUT FUNDACJI EUROPA CHRISTIANA
IM. ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Europa Christiana im. św. Teresy Benedykty od Krzyża i
dalej w Statucie zwana jest "Fundacją".
2. Fundacja została ustanowiona przez Mariusza Sulkowskiego i Konrada Zawadzkiego
zwanych dalej "Fundatorami", na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 5797/2012
sporządzonego w dniu 9 sierpnia 2012 r. przed notariuszem Katarzyną Łęczycką prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 22/4.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z
1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Otwock.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza
granicami kraju.
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
zbliżonym charakterze działania.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i
nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez
Fundację.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. Rozpowszechniane i popularyzacja wiedzy i informacji dotyczącej chrześcijaństwa,
historii i Europy.
2. Upowszechnianie i promowanie wartości europejskich.
3. Promowanie debaty społecznej na temat wartości, cywilizacji i kultury europejskiej.
4. Promowanie chrześcijańskiego modelu rodziny.
5. Wspieranie osób dyskryminowanych ze względu na wyznawaną religię chrześcijańską.
6. Propagowanie nauki społecznej Kościoła.
7. Podtrzymanie tradycji narodowych i chrześcijańskich, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
§7
1. Fundacja realizuje cele przez:
a) redagowanie i kierowanie pracami portalu internetowego o tematyce chrześcijańskiej;
b) organizowanie seminariów, konferencji, wystaw, pokazów, odczytów poświęconych
wybranym kwestiom z zakresu kultury europejskiej i dialogu międzyreligijnego.
Działalność ma charakter niedochodowy;
c) tworzenie płaszczyzny swobodnej wypowiedzi dla osób z różnych środowisk w
zakresie kultury europejskiej;
d) wspieranie aktywności obywatelskiej m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy o
integracji europejskiej i historii Europy.
e) wspieranie i promowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie nauki o
integracji europejskiej i kulturze europejskiej;
f) tworzenie i popieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie wiedzy
na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych istotnych ze względu na
cele Fundacji. Działalność ma charakter niedochodowy;
g) sporządzanie analiz, raportów, ekspertyz i opinii w zakresie określonym celami
statutowymi Fundacji. Działalność ma charakter niedochodowy;
h) współpracę z odpowiednimi władzami, instytucjami, a także organizacjami
pozarządowymi i samorządowymi w dziedzinach objętych celami Fundacji;
i) organizowanie lub finansowanie stypendiów i nagród;
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j) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk i staży indywidualnych i innych
form edukacyjnych w Polsce i innych krajach w zakresie związanym z celami
Fundacji. Działalność ma charakter niedochodowy;
k) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w
zakresie określonym w celach Fundacji.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
Organy Fundacji
§8
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem" i Rada Fundatorów.
2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy.
Zarząd Fundacji
§9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do sześciu osób, w tym Prezesa i co najmniej jednego
Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezesi, są powoływani na czas nieoznaczony i
odwoływani jednomyślną uchwałą Rady Fundatorów.
3. Fundator może być członkiem Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie programów działania oraz planów finansowania Fundacji;
b) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji;
c) uchwalanie regulaminów;
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
g) tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji;
h) rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji;
3

i) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
j) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocnika do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 11
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Naukową. Zgodę na powołanie
Członka Rady Naukowej muszą wyrazić Członkowie Zarządu jednomyślnie.
§ 12
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub w przypadku jego nieobecności
Wiceprezes.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§ 13
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes lub
Wiceprezes.
2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 2000
(słownie: dwa tysiące) złotych, oświadczenie w imieniu Fundacji składa Prezes i co najmniej
jeden Wiceprezes, działając łącznie.
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1000 złotych
(słownie: tysiąc) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz
nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
§ 15
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) dochodów majątku nieruchomego i ruchomego;
b) darowizn, zapisów, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;
c) dotacji, subwencji oraz grantów;
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d) wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;
e) odsetek bankowych;
f) środków ze zbiórek publicznych;
g) innego wsparcia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i
zagraniczne osoby prawne.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego
przeznaczenia.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
woli o 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.
§ 17
1. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań jej członków, członków organów lub pracowników lub osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z
którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
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4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
osoby, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 18
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Postanowienia końcowe
§ 19
Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów.
§ 20
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie w drodze
uchwały.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji
określa Zarząd. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia
się właściwego Ministra.
§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
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