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Statut Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU 

 
 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 

1. Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU, zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona przez Elizę 
Bujalską, zwaną dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym z dnia 13.06.2013, sporządzonym przed 
notariuszem Małgorzatą Paszkowską-Pawelec w Mińsku Mazowieckim. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.). 

 
§ 2 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą miasto Mińsk Mazowiecki. 
Dla realizacji  celów statutowych Fundacja prowadzi działalność również poza granicami RP, zgodnie z 
prawem miejscowym. 

2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

§ 3 
 

1. Fundacja ma prawo używania znaku, odznak, pieczęci ustalonych przez Zarząd, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym 
się do realizacji celów fundacji. 

 
§ 4 

 
Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.  
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 7 
 

1. Misją Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna oparta na współpracy międzynarodowej oraz 
edukacji międzykulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Celami Fundacji są: 
a.) Popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata.  
b.) Promowanie i umacnianie tolerancji oraz otwartości na różnorodność kulturową. 
c.) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
d.) Pogłębianie dialogu międzykulturowego oraz działalność na rzecz integracji i współpracy między 

społeczeństwami. 
e.) Kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych i zawodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 
f.) Wskazywanie rozwojowych form spędzania czasu wolnego oraz umożliwianie praktycznej nauki języków 

obcych. 
g.) Propagowanie idei pracy ochotniczej (wolontariatu), jako formy rozwoju osobistego i zawodowego. 

Promocja i organizacja wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego. 
h.) Aktywne uczestnictwo w tworzeniu tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego. 
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i.) Uwrażliwianie opinii publicznej na problemy związane z różnicami międzykulturowymi. 
j.) Działalność przeciw szeroko pojętej dyskryminacji.  
k.) Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza. 
 

§ 8 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach edukacji 

międzykulturowej oraz rozwoju umiejętności społecznych. 
2. Organizowanie, otwartych dla całej społeczności lokalnej, spotkań międzykulturowych, wieczorów z 

kulturą oraz innych wydarzeń rozpowszechniających wiedzę o innych kulturach. 
3. Organizowanie międzynarodowych i krajowych spotkań młodzieży, seminariów, konferencji oraz kursów 

szkoleniowych. 
4. Organizowanie punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa i wsparcia w zakresie inicjatyw 

młodzieżowych, projektów międzynarodowych oraz wolontariatu. 
5. Powoływanie i prowadzenie centrów, klubów i placówek rozwoju międzykulturowego.  
6. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
7. Organizowanie i promowanie wolontariatu lokalnego oraz międzynarodowego. 
8. Tworzenie, przygotowywanie i wdrażanie projektów autorskich we współpracy z partnerami krajowymi i 

zagranicznymi.  
9. Organizowanie akcji i projektów związanych z promowaniem tolerancji oraz walki z uprzedzeniami, 

dyskryminacją i ksenofobią.  
10. Opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych. 
11. Realizowanie projektów aktywizujących młodzież do inicjowania samodzielnych działań opartych na 

współpracy międzynarodowej. 
12. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów fundacji. 

 
§ 9 

 
Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 
 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 10 
 

Organem władzy Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 11 
 
1. Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym prezesa Zarządu.  
2. Członków Zarządu Fundacji określa Fundator w drodze uchwały. W przypadku śmierci Fundatora 
Członkowie Zarządu wybierają swoich następców. Zarząd powoływany jest na okres trzyletniej kadencji. 
3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes Zarządu. 
4. Funkcję członka Zarządu oraz prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Fundator ma prawo dokooptować nowego członka Zarządu w trakcie trwania kadencji. 
6. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji;  
b. odwołania uchwałą Fundatora; 
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
d. śmierci członka Zarządu. 

 
§ 12 
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Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych w Statucie do 
kompetencji Fundatora:  
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 
2. Określanie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania 

Fundacji. 
3. Koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji. 
4. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i działanie w jej imieniu. 
5. Zarządzanie majątkiem Fundacji. 
6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i z działalności Fundacji. 
8. Podejmowanie uchwał o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych.  
9. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 
10. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji. 
11. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji. 

 
§ 13 

 
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Fundacji, zawierania umów i 
udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnieni są: prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch 
innych członków Zarządu - występując łącznie.  
 

§ 14 
 
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 
prezesa Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje 
prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu lub Fundatora. 
Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). 
 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 15 
 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł (trzysta złotych) oraz inne mienie nabyte 
przez Fundację w toku działania. 
2. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a) darowizn, spadków, zapisów,  
b) dotacji i subwencji osób prawnych,  
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  
d) dochodów z majątku fundacji,  
e) odsetek bankowych. 
f) dochodów z działalności statutowej. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 
 

§ 16 
 

Gospodarka finansowa należy do Zarządu Fundacji, który określa, jakie oświadczenia majątkowe wymagają 
jego uchwały.  

 
§ 17 

 
Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, z wyjątkiem pierwszego roku działania. 
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ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 18 

 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością głosów poprzez uchwałę. Decyzję Zarządu 
potwierdza Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została 
ustanowiona. 
 

§ 19 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji większością głosów. Decyzję o likwidacji potwierdza 
Fundator.  
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 
Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 


