STATUT FUNDACJI
„Przygoda z Edukacją”
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja nosi nazwę „PRZYGODA Z EDUKACJĄ”.
2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Katarzynę Godzisz, używającą imienia „Marta”,
córkę Czesława i Ewy, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Klaudyny 32 m. 154, legitymującą
się dowodem osobistym DD 6773967;
zwaną dalej Fundatorem, oświadczeniem z dnia 19. Stycznia 2004 roku złożonym w formie
aktu notarialnego przed Notariuszem Elżbietą Barej-Magierę, Rep. A nr 173 / 2004.

§ 2.
1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz.
873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej
granicami.

§ 4.
Fundacja ma prawo powoływać stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub
przedstawicielstwa, łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i
stowarzyszeń.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i znak Fundacji.

§ 6.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
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ROZDZIAŁ II – CELE FUNDACJI I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§ 8.
Celem Fundacji jest:
1) wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw proekologicznych i
prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich w tym wartości pracy ,
2) promowanie wartości chrześcijańskich i idei ekumenizmu,
3) wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób
pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą,
4) organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych,
naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
5) inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form nowoczesnego organizowania
krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej działaniom na rzecz
poznania, pokoju i pojednania między narodami,
6) inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach nowoczesnego
organizowania krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy edukacyjnej służącej
rozwojowi intelektualnemu i profesjonalnemu dzieci, młodzieży oraz kadry
pedagogicznej.
§ 9.
Cele Fundacji określone w § 8 realizowane są poprzez:
1) organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie konferencji, seminariów, warsztatów
specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także
konkursów, wystaw, aukcji koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form
zapewniających realizację celów statutowych fundacji,
2) przyznawanie nagród i stypendiów,
3) powoływanie i finansowanie placówek oświatowych i kulturalnych, w tym szkół, ognisk,
klubów i świetlic,
4) finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych,
5) przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa
edukacyjnego i psychologicznego,
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji – w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji,

1.

2.

§ 10.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja będzie mogła prowadzić działalność
gospodarczą, usługową i handlową, w tym w obrocie gospodarczym z zagranicą w
zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów Fundacji.
Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki
gospodarcze oraz uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych w kraju
i za granicą.

§ 11.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność edukacyjno - oświatową
innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
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ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.000 złotych oraz środki
finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, przekazane przez Fundatora
oraz nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 13.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego,
2) zbiórek i innych społecznych akcji organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
3) darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na
rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
4) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
5) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6) dywidend z tytułu uczestnictwa Fundacji w spółkach prawa handlowego.
§ 14.
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji
woli ofiarodawców mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.
2. Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na
finansowanie działań, dla których je podjęto.
3. Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 15.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza także wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w
bankach.
§ 17.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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ROZDZIAŁ IV - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ I NIEODPŁATNEJ
POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 18.
Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność odpłatną w
zakresie:
- organizowania, finansowania lub dofinansowywania konferencji, seminariów, warsztatów
specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także
konkursów, wystaw, aukcji koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form
zapewniających realizację celów statutowych fundacji (kod PKD 85.32.C),
- przyznawania nagród i stypendiów (kod PKD 85.32.C),
- powoływania i finansowania placówek oświatowych i kulturalnych, w tym szkół, ognisk,
klubów i świetlic (kod PKD 80.42.B),
- finansowania
zakupów
materiałów
edukacyjnych
i
popularnonaukowych
(kod PKD 85.32.C),
- przygotowywania materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa
edukacyjnego i psychologicznego (kod PKD 80.42.B),
- współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji – w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji (kod PKD 85.32.C).

§ 19.
Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność nieodpłatną w
zakresie:
- organizowania, finansowania lub dofinansowywania konferencji, seminariów, warsztatów
specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych a także
konkursów, wystaw, aukcji koncertów, kampanii reklamowych oraz innych form
zapewniających realizację celów statutowych fundacji (kod PKD 85.32.C),
- przyznawania nagród i stypendiów (kod PKD 85.32.C),
- powoływania i finansowania placówek oświatowych i kulturalnych, w tym szkół, ognisk,
klubów i świetlic (kod PKD 80.42.B),
- finansowania
zakupów
materiałów
edukacyjnych
i
popularnonaukowych
(kod PKD 85.32.C),
- przygotowywania materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie doradztwa
edukacyjnego i psychologicznego (kod PKD 80.42.B),
- współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji – w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji (kod PKD 85.32.C).

ROZDZIAŁ V – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 20.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
przepisami prawa i niniejszego Statutu.
2. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad przewidzianych
przepisami prawa podatkowego.
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§ 21.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
1) bezpośrednio,
2) poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny, usługowy lub
handlowy,
3) w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, w spółkach z udziałem
podmiotów zagranicznych lub spółkach zagranicznych,
Fundacja może ubiegać się o wydanie jej niezbędnych koncesji i zezwoleń określonych
właściwymi przepisami.
§ 22.
1. Fundacja, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji oraz dopełnieniu wymogów
prawa, może prowadzić następującego rodzaju działalność gospodarczą:
- 22.11.Z Wydawanie książek.
- 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
- 55.40.Z Bary.
- 63.30.A Działalność biur podróży (organizowanie imprez turystycznych, w tym wycieczek z
kompleksowym programem imprez uwzględniającym transport i zakwaterowanie).
- 63.30.C Działalność biur turystycznych.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 73.10.D Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska
naturalnego.
- 73.20.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki.
- 74.40.Z Reklama.
- 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
- 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 85.32.D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
- 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury.
- 92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
- 92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

2. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych kosztów oraz po
opodatkowaniu należnymi podatkami – zysk przeznaczony na finansowanie działalności
statutowej Fundacji, a także zapewnić tworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 23.
1. Z funduszu założycielskiego na uruchomienie działalności gospodarczej przeznacza się
kwotę 3.000 złotych.
2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby na prowadzenie
działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z
odsetek bankowych od tego funduszu oraz innych dochodów uzyskiwanych z działalności
gospodarczej.
§ 24.
1. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji określa w szczególności:
- wielkość zatrudnienia,
- zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie,
- nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.
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1.

2.

§ 25.
Kierownik zakładu utworzonego przez Fundację jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji
upoważnionym do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z
kierowanym przez niego zakładem.
Do nabywania i zbywania majątku, wydzierżawiania lub ustanawiania na nim
użytkowania, a w szczególności do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
potrzebne jest osobne pisemne upoważnienie Zarządu Fundacji.

§ 26.
1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników określa
regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc odpowiedzialność za
wyniki pracy zakładu przed Zarządem Fundacji.
3. Uchwały o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu kierownika, likwidacji zakładu i
powołaniu likwidatorów podejmuje Zarząd.
§ 27.
1. Zysk do podziału przeznacza się na wypłaty na realizację celów statutowych Fundacji, na
fundusz rozwoju i na inne fundusze celowe.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji
podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek
gospodarki nieuspołecznionej.
§ 28.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.

ROZDZIAŁ VI – ORGANY FUNDACJI
§ 29.
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§ 30.
1. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator lub jego pełnomocnik oraz osoby przez niego
wybrane w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby w drodze jednomyślnego głosowania.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata.
3. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora w drodze
jednomyślnej uchwały.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub w
przypadku pozbawienia praw publicznych członka Rady Fundacji.
§ 31.
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, na które zbiera się co najmniej dwa razy w
roku.
2. Zebranie
Rady
zwołuje
Przewodniczący
Rady
z
własnej
inicjatywy,
z inicjatywy 2 członków Rady Fundacji, na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji lub na
wniosek 2 członków Zarządu Fundacji.
3. Zebrania Rady są protokołowane.
4. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.
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§ 32.
Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i
popularyzowania jej celów.

§ 33.
Wszyscy członkowie Rady Fundacji mają równe prawa i obowiązki.
§ 34.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji,
2) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działalności,
3) uchwalanie rocznego preliminarza budżetu Fundacji,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz regulaminu działalności Zarządu,
7) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Zarządu,
8) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia pracowników biura Fundacji oraz jednostek
organizacyjnych Fundacji,
9) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji,
10) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją oraz jej
likwidacji,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością Fundacji.
§ 35.
Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest zwykła większość głosów członków
Rady przy obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków, chyba że wymagana jest
jednomyślność.
§ 36.
1. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania
wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji.
2. Działalność w Radzie Fundacji ma charakter społeczny, co nie wyklucza przyznania przez
Fundatorów wynagrodzenia lub zwrotów kosztów podróży i zakwaterowania.
§ 37.
Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji zostaną określone w regulaminie jej
funkcjonowania.
§ 38.
1. Zarząd Fundacji tworzy od 1-nej do 5-ciu osób i jest powoływany uchwałą Rady
Fundacji.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata przy czym członek Zarządu może być powoływany na
kolejną kadencję.
3. Jeżeli z upływem 2-letniej kadencji nowy skład osobowy Fundacji nie zostanie powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje, aż do chwili objęcia ich przez nowy
Zarząd.
4. W razie zmiany w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo
powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
§ 39.
Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa , Wiceprezesa i członków Zarządu.

7

§ 40.
Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 41.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone Radzie
Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów
statutowych ,
c) kieruje działalnością gospodarczą Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn,
spadków i zapisów,
f) tworzy i znosi oddziały terenowe, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
g) powołuje
i
odwołuje
osoby
pełniące
stanowiska
kierownicze
i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określa w regulaminie
zakres ich uprawnień i obowiązków,
h) ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji oraz
jej jednostek organizacyjnych,
i) ustanawia pełnomocników Fundacji,
j) organizuje pracę biura Fundacji.
§ 42.
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej
ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.
2. Ustanowienie pełnomocnika Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich
członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu Fundacji powinny być wpisane do protokołu.
§ 43.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu lub jeden z członków
Zarządu samodzielnie.
§ 44.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
§ 45.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie 2 członków
Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
§ 46.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określi uchwałą Rada Fundacji.
§ 47.
Szczegółowe zasady działalności Zarządu określone zostaną w regulaminie uchwalonym
przez Radę Fundacji.
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ROZDZIAŁ VII – LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 48.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się środków finansowych na realizację tych celów i na spłatę
zobowiązań.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji przy czym uchwała ta dla swej
ważności wymaga jednomyślności i obecności na posiedzeniu w pełnym składzie
członków Rady Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cel dobroczynny.
§ 49.
Odpis uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji przesyła Ministrowi właściwemu do
spraw oświaty i wychowania.

ROZDZIAŁ VIII – ZMIANA STATUTU
§ 50.
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 51.
1. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją, jak również podziału Fundacji
podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
2. Połączenie się Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie w razie zgodności
statutowych celów takiej fundacji z celami wymienionymi w niniejszym Statucie.
§ 52.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
§ 53.
Ministrem właściwym w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§ 54.
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności.

Prezes Zarządu Fundacji:
……………………………….

9

