Warszawa, dnia 1 października 2012 roku

Statut Fundacji
Energia dla Europy
– tekst jednolity
Działając jako fundator niniejszym ustalam statut Fundacji Energia dla Europy,
o następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja została ustanowiona przez Pawła Roberta Kowala będącego fundatorem,
w dniu 9 grudnia 2011 roku, aktem notarialnym Repertorium A numer 2968/2011,
sporządzonym przez Notariusza Artura Szadkowskiego w Kancelarii Notarialnej przy
alei Jana Christiana Szucha 16 lokal 20 w Warszawie.
2. Podstawę działalności Fundacji stanowią przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowienia
niniejszego statutu.
3. Fundacja działa pod nazwą: Energia dla Europy.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie
potrzebnym do realizowania celów i zadań Fundacji może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej.
3. Fundacja od chwili wpisu do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego
posiadać będzie osobowość prawną.

§3
1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Realizacja celów i zadań statutowych Fundacji:
a) może być wykonywana przy współpracy z innymi podmiotami, w szczególności
z organizacjami, fundacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, których przedmiot
działalności jest zbieżny z celami i zadaniami Fundacji.
b) może być wykonywana przez utworzone w tym celu oddziały, przedstawicielstwa
i filie terenowe Fundacji.

§4
1. Fundacja może używać godła fundacji, oznak graficznych i pieczęci, według
ustalonego przez Radę Fundacji wzoru i na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
Strona 1 z 8

2. Godło fundacji oraz oznaczenia graficzne i pieczęcie są zastrzeżone.
3. Rada Fundacji może także ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla
Fundacji.

§5
Ministrem właściwym do nadzoru nad działalnością Fundacji jest Minister
Gospodarki.

Rozdział II
Cele i zasady działania
§6
1. Fundacja jest niezależną organizacją pozarządową tworzącą i wspierającą
programy dla życia publicznego w Polsce, działającą jako „think tank”.
2. Fundacja została powołana w celu:
a) prowadzenia działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania,
inicjowania, opiniowania, wspierania i promocji rozwiązań prawnych,
gospodarczych, społecznych i kulturowych w zakresie polityki ustrojowej
oraz polityki rodzinnej w Rzeczpospolitej Polskiej;
b) prowadzenia działalności na rzecz rozwoju i umacniania międzynarodowej pozycji
Polski oraz jej bezpieczeństwa energetycznego;
c) prowadzenia działań na rzecz maksymalizacji zaangażowania Polski w rozwój
współpracy środkowoeuropejskiej i więzi transatlantyckich.
d) prowadzenia działalności wspomagającej rozwój aktywności obywatelskiej,
gospodarczej, społecznej i kulturalnej Polaków mieszkających w kraju, jak i poza
jego granicami oraz wspieranie działalności tego rodzaju;
e) kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, popularyzacji wiedzy
o prawie i ustroju oraz promowania i wspierania podejmowania takiej działalności;
f) prowadzenia działalności w zakresie nauki, edukacji, i wychowania;
g) promocji i organizacji wolontariatu;
h) wspomagania innych organizacji, instytucji i osób prowadzących działalność
w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

§7
Cele i zadania określone w § 6 Fundacja realizuje poprzez:
a) prowadzenie badań społecznych, sporządzanie analiz, raportów, ekspertyz
prawnych, gospodarczych i politycznych związanych z realizowaniem przez
państwo zadań w sferze ustrojowej, energetycznej i rodzinnej;
b) przygotowywanie i wspieranie projektów prawnych, opracowań gospodarczych
i politycznych mających na celu usprawnienie i racjonalizację polityki państwa
w zakresie ustroju, gospodarki oraz polityki społecznej;
c) merytoryczne i finansowe wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej,
gospodarczej, społecznej Polaków, a także wspomaganie szeroko rozumianej
działalności w sferze kultury;
d) współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami
międzynarodowymi, rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i społecznymi;
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e) organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, odczytach i spotkaniach
krajowych lub zagranicznych;
f) współdziałanie ze środkami społecznego przekazu;
g) organizowanie konkursów o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, fundowanie
nagród, stypendiów, finansowanie kursów i szkoleń w tym zakresie;
h) udzielanie pomocy finansowej na rzecz osób i podmiotów prowadzących
działalność zbieżną z celami i zadaniami Fundacji;
i) tworzenie i wdrażanie programów odpowiadających celom i zadaniom Fundacji;
j) organizowanie bezpłatnych form poradnictwa i konsultacji w zakresie doradztwa
prawnego;
k) opracowywanie i publikowanie materiałów związanych z zakresem działania
Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§8
1. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów i zadań statutowych.
2. W skład majątku Fundacji wchodzą:
a) Fundusz Założycielski w wysokości 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
b) Prawa majątkowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację lub
wniesione do niej w toku jej działalności,
c) Środki pieniężne pozyskane przez Fundację w czasie jej trwania.
3. Za zaciągnięte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
4. Dochody Fundacji przeznaczane są w pierwszej kolejności na realizację celów i zadań
statutowych. Mogą być one również wykorzystywane na bieżące utrzymanie i rozwój
Fundacji.

§9
Źródłami dochodów Fundacji są:
a) darowizny, spadki i zapisy;
b) dotacje i subwencje pochodzące od podmiotów trzecich;
c) zbiórki, aukcje i imprezy publiczne organizowane przez lub na rzecz Fundacji;
d) odsetki od środków finansowych zdeponowanych na rachunku bankowym oraz
pożytki pochodzące z nieruchomości, ruchomości i innych praw majątkowych
przynależnych Fundacji;
e) środki pieniężne pozyskiwane w ramach celowej współpracy z innymi podmiotami
w zakresie objętym zadaniami Fundacji;

§ 10
Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 9 pkt a) i b) mogą być
wykorzystywane przez Fundację w każdym celu określonym niniejszym statutem, chyba że
ofiarodawcy postanowili inaczej.

§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
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tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, której zadania wykonuje Fundator, jako Przewodniczący Rady
Fundacji, z zastrzeżeniem § 13,
b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
2. Rada Fundacji może w razie potrzeby ustanowić Radę Programową w charakterze
organu doradczego, jak również tworzyć Komisje celowe do realizacji wybranych
zadań Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 13
1. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator, jako Przewodniczący Rady Fundacji, który
wypełnia wszelkie zadania zastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji Rady
Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2-4. W zakresie realizacji zadań statutowych
przewidzianych dla Rady Fundacji Fundator podejmuje uchwały.
2. Fundator może poszerzyć skład Rady Fundacji o inne osoby, w szczególności gdy
osoby te aktywnie wspierają działalność Fundacji lub posiadają wiedzę
i doświadczenie w zakresie objętym celami Fundacji i przyczyniają się do ich
realizacji.
3. W przypadku powołania przez Fundatora w skład Rady Fundacji innych osób:
a) Rada Fundacji działa na zasadach organu kolegialnego podejmującego uchwały
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady,
chyba, że statut stanowi inaczej.
b) Fundator powołuje Przewodniczącego Rady Fundacji. Może również sam pozostać
Przewodniczącym Rady Fundacji.
c) W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Fundator może w każdym czasie odwołać ze składu Rady Fundacji każdą
z powołanych przez siebie osób.
5. Fundator może ustanowić i umocować do działania w swoim imieniu pełnomocnika.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz określenia
zakresu i czasu trwania umocowania. Pełnomocnikiem Fundatora może być jedynie
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 14
1. Rada Fundacji posiada uprawnienia wnioskodawcze, uchwałodawcze opiniodawcze
i nadzorcze w Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie i nadzór nad prawidłową realizacją głównych kierunków działania
Fundacji;
b) wnioskowanie do Zarządu o podejmowanie konkretnych działań związanych
z działalnością Fundacji;
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c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
d) tworzenie i likwidowanie Komisji celowych, ustalanie ich składu osobowego oraz
określanie zadań danej Komisji.
e) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu oraz
określanie zasad ich wynagradzania;
f) określanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji nie będących członkami
Zarządu;
g) opiniowanie i zatwierdzanie programów działalności Fundacji przedłożonych
przez Radę Programową oraz planów finansowych określanych przez Zarząd;
h) podejmowanie uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu do rozporządzenia
mieniem Fundacji lub zaciągnięciem zobowiązania, którego wartość przekracza
5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych);
i) inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Rady postanowieniami niniejszego
Statutu oraz przekazane Radzie przez Zarząd lub Radę Programową.
3. Do wyłącznych uprawnień fundatora, należy:
a) powoływanie i odwoływanie wszystkich członków Zarządu, w tym Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu;
b) powoływanie i odwoływanie wszystkich członków Rady Programowej;
c) dokonywanie zmian w statucie Fundacji.
d) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw, o których mowa w § 19 pkt 2 lit. b)
oraz w § 19 pkt 4

§ 15
Fundatorowi, jak też powołanym przez niego fakultatywnie innym członkom Rady
Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. Mogą oni jednak
otrzymywać zwrot niezbędnych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku
z wykonywaniem tych funkcji.

§ 16
1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku, co najmniej
jeden raz na kwartał.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy każdorazowo przedstawiciel Zarządu.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
4. Zarząd wnioskując o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji jest zobowiązany załączyć
do wniosku o zwołanie posiedzenia porządek obrad. Za zgodą Fundatora porządek
obrad może być uzupełniany w trakcie posiedzenia o inne punkty.

§ 17
Członkostwo w Radzie Fundacji osób powołanych w jej skład przez Fundatora ustaje:
a) z chwilą śmierci danego członka Rady, utraty przez niego zdolności prawnej lub
pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) złożenia przez niego na ręce Fundatora pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Fundatora.

ZARZĄD
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§ 18
1. Zarząd Fundacji jest powoływany na okres 2 lat i składa się z 2 – 5 osób, w tym
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu, jest powoływany
indywidualnie przez fundatora.
3. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. Za pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji członek Zarządu może otrzymywać
wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Fundacji.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba pełniąca funkcje w organach zarządzających
lub nadzorczych innych osób prawnych jeżeli prowadzą lub mogą prowadzić one
działalność gospodarczą.

§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 4, uprawniony
jest:
a) Prezes Zarządu,
b) Wiceprezes Zarządu,
c) każdy inny członek zarządu posiadający pełnomocnictwo do jednoosobowego
reprezentowania Fundacji udzielone w formie aktu notarialnego przez fundatora
3. W sprawach należących do właściwości Rady Fundacji lub wymagających
upoważnienia przez Radę Fundacji, może ona uchwalić inny sposób reprezentacji.
4. W sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności w sprawach nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy, ustalania wynagrodzenia i udzielania urlopów, do
reprezentowania Fundacji uprawniony jest wyłącznie członek zarządu posiadający
pełnomocnictwo w w/w zakresie, udzielone fundatora w formie pisemnej pod
rygorem niewazności.

§ 20
1. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
a) sprawowanie stałego zarządu i nadzoru nad majątkiem Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) sporządzanie planów finansowych Fundacji oraz przedkładanie Radzie Fundacji
rocznych sprawozdań finansowych i z działalności Zarządu;
d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
e) stała odpowiedzialność za realizację celów i zadań statutowych oraz za wyniki
finansowo – gospodarcze;
f) nawiązywanie i rozwiązywanie z nimi stosunku pracy z pracownikami
niebędącymi członkami Zarządu na zasadach określonych przez Radę Fundacji;
g) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawach wynikających z postanowień
Statutu;
h) wykonywanie innych spraw nie zastrzeżonych do właściwości innych organów
Fundacji lub przekazanych Zarządowi przez Radę Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w terminie i miejscu
ustalonym przez Prezesa Zarządu na 7 dni naprzód przed planowanym posiedzeniem.
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3. Rada Fundacji lub Prezes Zarządu może wyznaczyć dodatkowe posiedzenie Zarządu
jeżeli zajdzie taka potrzeba, o czym zawiadomi członków Zarządu na co najmniej
7 dni naprzód przed planowanym posiedzeniem.

§ 21
1. Rozstrzygnięcia Zarządu zapadają w formie uchwał, podejmowanych większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu danego organu chyba, że statut
stanowi inaczej.
2. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Propozycję podjęcia uchwały i projekt uchwały może zgłosić każdy członek Zarządu,
chyba że statut stanowi inaczej.
4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie;
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 22
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci członka Zarządu, utraty przez
niego pełnej zdolności do czynności prawnych, przyjęcia rezygnacji z pełnienia
funkcji lub odwołania przez fundatora.
2. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez fundatora.
3. Oświadczenie o rezygnacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Składa
się je fundatorowi.

RADA PROGRAMOWA I KOMISJE CELOWE
§ 23
1. Rada Programowa Fundacji może być w razie potrzeby, w każdym czasie
ustanowiona uchwałą Rady Fundacji, jako organ doradczy Fundacji.
2. W jej skład mogą wchodzić zarówno osoby wchodzące w skład Rady Fundacji jak
i spoza jej grona.
3. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani indywidualnie uchwałą
Rady Fundacji, która wymaga większości głosów w obecności wszystkich członków
Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie,
jeżeli Rada Fundacji tak postanowi. Wysokość i warunki wynagrodzenia określa Rada
Fundacji.

§ 24
1. Zakres działalności Rady Programowej określać będzie uchwała Rady Fundacji.
2. W uchwale o ustanowieniu Rady Programowej, Rada Fundacji może przewidzieć
i określić jej czasowy charakter.
3. Uchwała Rady Fundacji o ustanowieniu lub zniesieniu Rady Programowej wymaga
jednomyślności wszystkich członków Rady Fundacji.

§ 25
1. Komisje celowe mogą być w każdym czasie tworzone przez Radę Fundacji do
realizacji określonych zadań wchodzących w zakres działalności Fundacji.
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2. Skład osobowy oraz zakres działania danej Komisji celowej określać będzie uchwała
Rady Fundacji o jej utworzeniu.

ODDZIAŁY, PRZEDSTAWICIELSTWA I FILIE TERENOWE
§ 26
1. Celem podniesienia skuteczności i optymalizacji funkcjonowania Fundacji Rada
Fundacji może tworzyć terenowe oddziały, przedstawicielstwa i filie Fundacji.
2. Strukturę organizacyjną, zakres terytorialny oraz zakres działania oddziału,
przedstawicielstwa lub filii terenowej Fundacji określa uchwała Rady Fundacji
i załączony do niej Regulamin sporządzony z uwzględnieniem niniejszego Statutu.
3. Uchwała powołująca oddział, przedstawicielstwo lub filię terenową Fundacji wymaga
jednomyślności wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 27
1. Zmiany statutu może dokonać jedynie fundator lub osoba przez niego upoważniona.
Pełnomocnictwo do zmiany statutu wymaga formy aktu notarialnego.
2. Zmiana statutu nie może być sprzeczna z celami dla których powołano Fundację.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Dla bardziej efektywnej realizacji swoich celów i zadań Fundacja może połączyć się
z inną Fundacją o zgodnych celach.
2. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji, większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 29
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w sytuacji gdy:
a) osiągnie cele dla których została powołana;
b) wyczerpie się jej majątek lub środki finansowe;
c) Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
Rady podejmie uchwałę o likwidacji Fundacji.
2. Uchwała o likwidacji musi określać tryb likwidacji, przeznaczenie likwidowanego
majątku i wyznaczyć osobę likwidatora i ewentualnie wysokość i źródło jego
wynagrodzenia.
3. O likwidacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5
ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dz. U. Nr 21 poz. 97 z późn.
zm.), instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
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