STATUT
FUNDACJA GENERATION IDENTITY EUROPE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Fundacja nosi nazwę Generation Identity Europe.
2. Fundacja ustanowiona została przez Daniel Sebbin i Dawid ratajczak, zwanych dalej Fundatorami.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym lub słownograficznym.

§ 2.
1. Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
3. Fundacja może powoływać własne jednostki w kraju lub za granicą, a także prowadzić ośrodki badawcze i
rozwojowe, zakłady handlowe i usługowe oraz uczestniczyć w spółkach i organizacjach w kraju i za granicą z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Finansów.

CELE FUNDACJI

§ 4.

Celami Fundacji są:
1) działanie na rzecz rozwoju Przyjaźńi ludów pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i panstwami Europa;
2) ochrona i reprezentowanie interesów patriotycznych organizacji w zakresie ich działalności
gospodarczej i politycznej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej
oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
3) gromadzenie rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą i polityczna
organizacji patriotycznych, w tym zwłaszcza informacji politycznych służących promowaniu
wymiany gospodarczej oraz współpracy naukowo-technicznej;
4) udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnohandlowego firm;
5) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych;
6) organizacja:
a) szkoleń;
b) wystaw;
d) konferencji;
e) seminariów;
f) misji politycznych;
g) innych wydarzeń o charakterze promocyjnym;
7) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
8) działanie na rzecz przyjazni ludow oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
9) promocja i organizacja wolontariatu;
10) wspieranie rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego;
11) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych różnych państw w zakresie obszarów statutowej
działalności Fundacji;
12) uczestnictwo w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie działalności Fundacji;
13) propagowanie i upowszechnianie kultury państw będących w zakresie działalności Fundacji;
14) promocję aktywizmu politycznego;

§5.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Współdziałanie z organami władzy publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
2) Prowadzenie działalności kulturalnej w tym współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu
zbliżanie kultur polskiej i innych państw;
3) Prowadzenie akcji propagujących rozwój przyjazni ludow;

4) Współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami;
5) Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu;
6) Podejmowanie działań propagujących cele statutowe Fundacji;
7) Prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez organizowanie pomocy, zbiórek i gromadzenie funduszy
celem popierania rozwoju państw będących w zakresie działalności Fundacji;
8) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej
9) działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży;
10) merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych;
11) współpracę ze środkami masowego przekazu;
12) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
13) wspieranie rozwoju malej i średniej przedsiębiorczości, w tym poprzez kształcenie kadr przedsiębiorstw;
14) wydawanie publikacji książkowych i innych materiałów dotyczących zagadnień należących do celów
Fundacji, a także ich rozpowszechnianie, zarówno w formie sprzedaży jak i w drodze bezpłatnej dystrybucji;
15) świadczenie następujących usług:
a) usługi finansowe: poręczenia kredytów, pożyczki i inwestycje kapitałowe;
b) udzielanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej;
c) usługi informacyjne;
d) usługi doradcze;
e) usługi szkoleniowe;
f) promocje i reklamę organizacji w Polsce i za granicą.

§ 6.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i
osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 10000 (dziesięć)
złotych

§ 8.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) Darowizn
2) Dotacji i subwencji osób prawnych
3) imprez publicznych
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
5) Odsetek bankowych
6) Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§ 9.

1. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji 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.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile obdarowujący lub spadkobierca nie postanowił inaczej.

§ 10.

Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

ORGANY FUNDACJI

§ 11.

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 12.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się od 2 osób.
3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały,
w każdym czasie, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Fundacji, którego członków powołuje Fundator. Wysokość
oraz zasady wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji w drodze uchwały.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji, stwierdzenia całkowitej
niezdolności do pracy bądź śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
6. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności
sądowych i pozasądowych Fundacji.
7. Prawa członka Zarządu Fundacji do reprezentowania Fundacji nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym
wobec osób trzecich.

§ 13.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony
jest jedyny członek Zarządu Fundacji.
2. W przypadku gdy Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 osób, do składania oświadczeń w imieniu
Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji albo jednego członka Zarządu
Fundacji łącznie z prokurentem.

§ 14.

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
2. Każdy członek Zarządu Fundacji ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
3. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, choćby jeden z pozostałych
członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych
czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o
posiedzeniu Zarządu Fundacji, co najmniej na dwa dni przed planowanym posiedzeniem Zarządu Fundacji oraz
przedstawiono im projekty uchwał mających być przedmiotem obrad na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.

§ 15.

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu Fundacji w drodze uchwały.

Postanowienia § 14 ust. 5 i 6 Statutu Fundacji mają zastosowanie.
2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Fundacji.

§ 16.

Rada Fundacji może uchwalić regulamin Zarządu Fundacji.

§ 17.

Zarząd w terminie do 30 marca każdego roku składa Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie z działalności w
roku poprzednim, sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz plan działalności na rok bieżący.
Zarząd składa coroczne sprawozdanie z działalności Ministrowi Finansów.

§ 18.

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Fundacji składa się od 2 osób. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora w każdym czasie. Powołanie i
odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wysokość oraz zasady wynagrodzenia
członków Rady Fundacji określa Fundator w formie pisemnej.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji, stwierdzenia całkowitej niezdolności
do pracy bądź śmierci członka Rady Fundacji.
5. Członek Rady Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 19.

1. Rada Fundacji nie ma prawa wydawania Zarządowi Fundacji wiążących poleceń dotyczących prowadzenia
spraw Fundacji.
2. Do obowiązków Rady Fundacji należy w szczególności:
a) ocena i zatwierdzanie sprawozdań, z działalności oraz finansowych, w zakresie ich zgodności z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
b) ocena i rozpatrywanie (zatwierdzanie lub odrzucanie) wniosków Zarządu Fundacji
dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie zasad i wysokości ich
wynagrodzenia.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od
zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
4. Każdy członek Rady Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, na co najmniej dzień przed planowanym posiedzeniem Rady Fundacji.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W
przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
6. Z przebiegu posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI

§ 20.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w następującym
zakresie:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.11.Z Wydawanie książek
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

§ 21.

1. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację zadań statutowych w tym bieżącą
działalność i wynagrodzenia.
2. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności
gospodarczej.

ZMIANY STATUTU I ZMIANY CELU FUNDACJI

§ 22.

1. Zmiana statutu dokonywana jest przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów.
2. Zmiana celu fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością ¾ głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się
jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji i które to instytucje wskazuje
Fundator.
3. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
4. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator wskazany przez Radę Fundacji w uchwale o likwidacji
Fundacji. W przypadku nie wyznaczenia osoby likwidatora przez Radę Fundacji, likwidatorami są wszyscy
członkowie ostatniego Zarządu Fundacji.

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI

§ 24.

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 25.

1. Fundacja tworzy następujące kapitały:
a) kapitał zapasowy;
b) kapitał rezerwowy.

§ 26.

2. Fundacja może tworzyć i znosić, uchwałą Zarządu Fundacji, inne fundusze celowe.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

