STATUT FUNDACJI
„KOLEGIUM EUROPEJSKIE”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
„Kolegium Europejskie”, zwane dalej „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm), zwanej
dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu.
§2.
1. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.
2. Fundacja działa pod nazwą „Kolegium Europejskie”. Fundacja może także używać
nazwy w języku angielskim „College of Europe”.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§ 3.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
Fundacja może powoływać oddziały, filie i inne jednostki pomocnicze.

Rozdział 2
Cele Fundacji
§5.
Celami Fundacji są:
1) przygotowanie zasobów ludzkich na rzecz procesu integracji europejskiej w zgodzie
z tradycjami College of Europe,
2) udział w europejskiej dyskusji i rozważaniach dotyczących wyzwań związanych z
integracją europejską.
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§ 6.
1. Fundacja realizuje cele określone w § 5 w szczególności poprzez:
1) realizację programu podyplomowych Studiów Europejskich w zgodzie z tradycjami
College of Europe,
2) podejmowanie działań takich jak badania i publikacje w zakresie integracji
europejskiej,
3) organizowanie i finansowanie:
a) konferencji i seminariów
b) stypendiów dla studentów oraz osób prowadzących działalność naukowo badawczą w zakresie studiów europejskich.
2. W osiągnięciu celów, o których mowa w § 5 Fundacja może, w razie potrzeby,
współpracować z innymi placówkami naukowymi, a także z instytucjami
państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką
kształcenia europejskiego.
Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 7.
Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają: Fundacja „Centrum
Europejskie - Natolin” z siedzibą w Warszawie kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy
złotych) oraz Kolegium Europejskie w Brugii kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
czyli łącznie kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), która stanowić będzie
Fundusz Założycielski.
§ 8.
Źródłami finansowania Fundacji mogą być w szczególności:
1) dochody z majątku Fundacji,
2) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
3) darowizny, spadki i zapisy.
§ 9.
Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie
z ustalonym przez Zarząd Fundacji programem działania Fundacji oraz na koszty
działalności Fundacji.
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Rozdział 4
Organy Fundacji
§ 10.
Organem Fundacji jest Zarząd.
§ 11.
1. Zarząd składa się z 6 do 7 członków.
2. Członków Zarządu powołuje Prezes Rady Ministrów.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) cztery osoby wskazane przez Prezesa Rady Ministrów,
2) 2 lub 3 osoby wskazane przez Kolegium Europejskie w Brugii, w tym Rektor
Kolegium Europejskiego w Brugii i Vice Rektor Kolegium Europejskiego w
Brugii.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą
ukonstytuowania się nowego Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie śmierci lub rezygnacji, a w przypadku
Rektora Kolegium Europejskiego w Brugii i Vice Rektora Kolegium Europejskiego w
Brugii - także w razie odwołania z pełnionej funkcji.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Prezes Rady Ministrów powołuje członka
Zarządu na okres do końca kadencji Zarządu.
§ 12.
1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji.
§ 13.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji dokumentów
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący Fundacji działający
łącznie.
§ 14.
1. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których
podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków. W szczególności uchwała Zarządu jest wymagana w następujących
sprawach:
1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego, Dyrektora Biura
Zarządu,
3) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji oraz rocznego
budżetu Fundacji,
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4) planowanie i pozyskiwanie środków niezbędnych do prowadzenia działalności
Fundacji,
5) uchwalanie programów działania Fundacji,
6) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, o których mowa w § 4,
przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania
środków finansowych na realizację zadań tych jednostek,
7) rozporządzenie prawami oraz zaciąganie przez Fundację zobowiązań o wartości
przekraczającej równowartość w złotych 200.000 (dwieście tysięcy) Euro.
2. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania Dyrektora Biura Zarządu
oraz rozporządzeń majątkowych Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej cztery razy w roku. Posiedzenia
zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Dyrektora Biura Zarządu
lub trzech członków Zarządu.
§ 15.
Zarząd może powoływać komisje i rady jako organy doradcze Fundacji i ustala
regulaminy ich działalności.
Rozdział 5
Nadzór nad działalnością Fundacji
§ 16.
Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 jest Minister
właściwy w sprawach zagranicznych.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 17.
1. Statut Fundacji może być zmieniony przez Zarząd w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zmiana statutu
nie może dotyczyć celów Fundacji.
2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.
§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
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