Statut Fundacji Eugeniusz&Friends – tekst jednolity na dzień 2.04.2022r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Eugeniusz&Friends, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja zostaje ustanowiona przez Eugeniusza Krystiana Bienia zwanego dalej Fundatorem.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
§3
Nadzór na Fundacją sprawuje Minister kierujący działem administracji rządowej - sprawy
wewnętrzne.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może
prowadzić

działalność

także

poza

granicami

Rzeczypospolitej

Polskiej

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa zarówno w kraju jak i za
granicą.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, może łączyć się z fundacjami
w kraju i za granicą, prowadzącymi taką działalność, może także przystępować do innych osób
prawnych.
§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§8
Fundacja może posiadać własny znak graficzny (logo).
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§9
Fundacja została powołana w celu:
1. Niesienia bezpłatnej, bezinteresownej pomocy humanitarnej.
2. Udzielania pomocy:
a) obywatelom Ukrainy dotkniętym działaniami wojennymi, w szczególności uciekinierom
z tego kraju;
b) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom ubogim, chorym
bądź bezdomnym;
c) zwierzętom oraz schroniskom dla zwierząt.
3. Podejmowania działań na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
4. Prowadzenia działalności na rzecz integracji cudzoziemców, w szczególności rozwijania
kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami Europy.
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez pracy.
6. Prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
7. Promocji i organizacji wolontariatu.
8. Wspierania i upowszechniania sportu.
9. Podejmowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości
w zakresie praw obywatelskich, przeciwdziałania dyskryminacji, walki ze stereotypami
i uprzedzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji emigrantów i przedstawicieli
mniejszości (narodowych, religijnych itp.).
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i obywatelskiemu.
§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 nawiązywanie kontaktów z osobami prywatnymi i firmami;
 współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi
oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

 pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne
ze statutowymi celami Fundacji;
 bezpośrednie udzielanie pomocy materialnej osobom będącym destynatariuszami Fundacji,
o których mowa w § 9 niniejszego statutu;
 działania wydawnicze;
 prowadzenie portali internetowych;
 finansowanie działalności statutowej;
 organizowanie i prowadzenie ośrodków (punktów) pomocy;
 organizowanie spotkań integracyjnych;
 organizowanie lub prowadzenie zajęć bądź imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych itp.;
 prowadzenie szkoleń, konferencji itp.
Rozdział III
Organy Fundacji.
§11
1. Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na dwuletnią kadencję.
Fundator powołując Zarząd wskazuje Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu, zwanych dalej
członkami Zarządu. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy. W jego skład

wchodzi Fundator obejmując funkcję

Prezesa Zarządu.
5. Członkiem Zarządu może być

osoba, która nie została skazana za przestępstwa umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 upływu kadencji,
 skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa spowodowane z winy
umyślnej lub przestępstwa skarbowe,
 śmierci członka Zarządu,
 odwołania przez Fundatora - członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany
w przypadku rażącego niewypełniania swoich
Fundacji.

obowiązków lub działania na szkodę

7. Do kompetencji Zarządu należy zwłaszcza:
 wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 realizacja celów statutowych Fundacji,
 podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
 podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji,
 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,
 reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw w imieniu
Fundacji,
 tworzenie i likwidowanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw,
 podejmowanie uchwały w przedmiocie przystępowania do innych podmiotów, łączenia się
z innymi fundacjami o podobnych celach działania.
8. Zarząd obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy z członków Zarządu, przesyłając informację o terminie
i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną.
10. O posiedzeniach muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich jej sprawach, z wyjątkiem
majątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. Do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji
§12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4955 zł (słownie: cztery
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych), wymieniony w akcie fundacyjnym oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 darowizn, spadków, zapisów,
 dotacji, subwencji osób prawnych,
 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 dochodów z majątku Fundacji,
 odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów,
 odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§13
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§14
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem
i utrzymaniem.
§15
Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.
§16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§17
Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Zarządu. Dopuszczalna jest także zmiana celów
Fundacji, zwłaszcza poprzez ich poszerzenie.
§18
1. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania jej

środków finansowych

i majątku lub osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona, podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Majątek zlikwidowanej Fundacji przeznacza się na rzecz innej organizacji realizującej podobne
cele statutowe.
3. Likwidatorami Fundacji zostają członkowie ostatniego Zarządu.

