Statut „Fundacji Aktywnej Edukacji” z siedzibą w Porąbce Uszewskiej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą "Fundacja Aktywnej Edukacji", zwana dalej "Fundacją"
ustanowiona przez: Martę Tarabułę-Fiertak zwaną dalej "Fundatorem", aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 15. 02. 2011 r. przez notariusza Krzysztofa Maja nr
repertorium A Nr 1119/2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.),
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego
statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Porąbka Uszewska.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
oraz przystępować do stowarzyszeń i zrzeszeń.
§7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§8
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją właściwy jest minister właściwy do spraw
edukacji.
§9
1. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów
obranych przez nią lub dla samej Fundacji.
2. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10
Celem Fundacji jest:
• wspieranie
zrównoważonego
rozwoju
społeczeństwa
ze
szczególnym
uwzględnieniem społeczności lokalnych,
• podejmowanie, inicjowanie i realizowanie działalności edukacyjnej, naukowej,
oświatowej, kulturalnej, jak również w zakresie ekologii, ochrony środowiska
oraz ochrony i promocji zdrowia.

§ 11
1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Fundacja realizuje działania na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie:
a. ochrony i promocji zdrowia;
b. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
c. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
d. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
e. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
g. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
h. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
i. turystyki i krajoznawstwa;
j. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
k. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
l. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
m. działalności na rzecz organizacji pozarządowych
n. działności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym winoogrodnictwa i
rolnictwa ekologicznego

§ 12
1. Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w
szczególności poprzez:
a) prowadzenie i wspieranie wszelkich form edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji aktywizującej i uczestniczącej;

b) rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i
nowatorskich form kształcenia;
c) organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia
ustawicznego;
d) organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji,
wykładów, odczytów, konkursów, wystaw, festiwali i plebiscytów oraz innych
form przekazywania wiedzy;
e) organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych;
f) wspieranie
i
realizacja
działalności
publicystycznej,
wydawniczej,
informacyjnej, w tym w formie elektronicznej i audiowizualnej, w szczególności
w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
g) doradztwo, konsulting oraz działalność informacyjną;
h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów
w sprawach dotyczących celów statutowych;
i) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
j) organizowanie, prowadzenie i finansowanie badań naukowych i społecznych;
k) opracowywanie koncepcji, programów, raportów, polityk i innych dokumentów;
l) współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, placówkami oświatowymi,
naukowo-badawczym, ośrodkami kultury i sztuki oraz mediami, a także
inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;
m) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
n) dziłalność mediacyjną, negocjacyjną, arbitrażową oraz konsultacje społeczne
o) inne działania realizujące cele statutowe.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
fizycznych i prawnych.
3. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona zarówno jako odpłatna, jak i
nieodpłatna.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.
§ 13
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 300 (słownie:
trzysta) złotych w całości przekazany przez Fundatora.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów;
2. subwencji i dotacji krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych;
3. zbiórek, aukcji i innych imprez publicznych;
4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat
kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
6. innych wpływów i dochodów.
§ 16
Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

W przypadku powołania do dziedziczenia Zarząd - składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
ORGANY FUNDACJI
§ 18
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundatora
b) Zarząd Fundacji.

§ 19
Radę Fundatora tworzy Fundator lub wskazani przez niego przedstawiciele, od 1do 3
osób na czas wspólnej trzyletniej kadencji
§ 20
1. Rada Fundatora jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze
decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
2. Do właściwości Rady Fundatora należy
a)
b)
c)
d)

zmiana celów i statutu Fundacji,
likwidacja Fundacji lub podjęcie uchwały o jej połączeniu z inną fundacją,
powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jej członków
przyjmowanie sprawozdań rocznych Zarządu

3. Decyzje Rady Fundatora podejmowane są przez Fundatora osobiście, a w
przypadku powołanych przedstawicieli, w drodze jednomyśnych uchwał.
4. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:
a) każdego członka Zgromadzenia
b) członków Zarządu
5. Fundator może uchwalić Regulamin określający tryb działania Rady Fundatora.
§ 21
1. Członkostwo w Radzie Fundatora ustaje z chwilą:
a) odwołania przedstawiciela przez Fundatora
b) upływu kadencji;
c) śmierci jej członka lub złożenia przez niego rezygnacji;
d) w przypadku:
- nienależytego wypełniania funkcji członka Rady
- trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;.
§ 22
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu
trwa 3 lata. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne
kadencje Zarządu.

§ 23
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) upływu kadencji;
b) śmierci członka Zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji;
c) odwołania przez Radę Fundatora w szczególności w przypadku:
- nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
- naruszenia postanowień statutu Fundacji;
- trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności
§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Członkowie Zarządu promują Fundację, przyczyniają się do pozyskiwania
środków na działalność oraz wspomagają realizację jej celów statutowych.
3. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę Fundatora.
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania
przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody
uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
c) sporządzanie rocznych sprawozdań
d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
g) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;
i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej
Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych,
zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 26
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest:
a) Prezes Zarządu jednoosobowo,
b) dwóch członków Zarządu działających łącznie
2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa.
3. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda
głosowania tajnego.
§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundatora.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji oraz członkami zarządu podpisuje Prezes
Zarządu. Umowy o pracę z Prezesem Zarządu podpisuje Rada Fundatora.
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.
§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundatora albo innego członka Zarządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Rady Fundatora

§ 30

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku
mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 31

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundatora.

§ 32

Fundacja ulega likwidacji w sytuacji:

a) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości
pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona;
b) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 33

1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundatora
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę
Funadtora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 9 statutu. Rada Fundacji podejmując
uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie
przeznaczony.

§ 34

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu
sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
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