Statut
Fundacji dla Edukacji POLIS

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja dla Edukacji POLIS, zwana w treści statutu
„Fundacją”, została ustanowiona przez Małgorzatę Wróblewską i Małgorzatę
Małyskę, zwaną w treści statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym
w dniu 23 stycznia 2018 r. przez notariusza Iwonę Maliborską-Jurak w kancelarii
notarialnej w Lublinie, przy ulicy Konrada Wallenroda 4C. Fundacja działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016
roku, poz. 40) oraz niniejszego statutu.
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji i oświaty.
§3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nałęczów.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.
§4.
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w
tłumaczeniu na język obcy.
Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji
§5.
Cele Fundacji:
1. Opracowywanie i wdrażanie nowych efektywnych strategii edukacyjnych.
2. Wspomaganie środowisk oświatowych polskich i polskojęzycznych poza
granicami kraju w doskonaleniu działań edukacyjnych i wprowadzaniu innowacji.
3. Opracowywanie i upowszechnianie opracowań, publikacji, programów służących
wdrażaniu i promocji efektywnych rozwiązań edukacyjnych.
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4. Prowadzenie placówek oświatowych wdrażających efektywne strategie
edukacyjne.
5. Podejmowanie działań na rzecz wspierania edukacji dzieci, młodzieży i osób
dorosłych w zakresie edukacji ogólnej, edukacji zawodowej, rozwoju
zainteresowań i zdolności.
6. Podejmowanie działań na rzecz adaptacji w warunkach polskich, w tym
kontynuowania nauki i adaptacji zawodowej repatriantów, członków ich rodzin,
uchodźców i migrujących obcokrajowców.
7. Inicjowanie i realizacja działań służących edukacji w efekcie wymiany
międzynarodowej, współpracy międzynarodowej oraz współpracy różnych
placówek systemu oświatowego i szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą.
8. Wspieranie polskiej kultury oraz ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6.
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1. Organizowanie lub dofinansowywanie konferencji, seminariów, warsztatów
specjalistycznych, staży badawczych, obozów ogólnorozwojowych i naukowych
oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych fundacji.
2. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów,
jak i również upowszechniania kształcenia ustawicznego.
3. Powoływanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych
i kulturalnych, w tym szkół, ognisk, klubów i świetlic.
4. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych w zakresie
doradztwa edukacyjnego i psychologicznego, edukacji obywatelskiej
i przedsiębiorczości.
5. Współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, fundacjami,
przedsiębiorstwami, 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,
7. Wspomaganie rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa poza granicami kraju.
8. Wspomaganie działań na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i
książki oraz zapewnienie jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej
kultury i do edukacji w języku polskim.
9. Szkolenia dla Polaków ze Wschodu i emigracji polskiej w innych krajach w
zakresie języka i kultury polskiej, prawa i przedsiębiorczości.
10. Działalność wydawniczą.
11. Inne działania mające na celu realizację celów Fundacji.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§7.
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych wniesionych gotówką
przez Fundatorów,
2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania przeznaczone na wypełnianie celów statutowych Fundacji.
§8.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej.
§9.
Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie
na realizację celów statutowych.
§ 10.
1. Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą.
2. Na cele statutowe z majątku Fundacji zostaje przeznaczony fundusz w wysokości
1000 zł (jeden tysiąc) złotych, zaś na działalność gospodarczą zostaje
przeznaczony fundusz w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych.
3. Działalność gospodarcza Fundacji polegać będzie na:
a) (PKD 85.60.Z ) Działalność wspomagająca edukację
b) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

c)
d)
e)
f)

g)
h)

niesklasyfikowane
(PKD 85.59 A) Nauka języków obcych
(PKD 72.20. Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
(PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej
(PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
(PKD 58.11.Z) Wydawanie książek
(PKD 85.20. Z) Szkoły podstawowe
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Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji
§11.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
§12.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym liczącym trzech członków,
w tym Przewodniczącego rady Fundacji.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję,
powołuje swą decyzją Rada.
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie i złożonego na ręce Rady
b) śmierci członka
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
§13.
1. Rada Fundacji w szczególności:
a) sprawuje stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Fundacji,
b) występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) powołuje i odwołuje członków Zarządu,
d) uchwala regulamin Rady.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością
głosów.
§14.
Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia co najmniej raz w roku.
§15.
1. Zarząd Fundacji liczy trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
przez Radę Fundacji.
2. Fundatorzy Fundacji dla Edukacji POLIS Małgorzata Małyska i Małgorzata
Wróblewska i wchodzą w skład pierwszego Zarządu, stając na jego czele, jako
odpowiednio Prezes Zarządu – Małgorzata Małyska oraz Wiceprezes Zarządu –
Małgorzata Wróblewska. Prezes Zarządu powołuje pozostałych członków Zarządu
- Sekretarza Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
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przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu
§16.
Zarząd w szczególności:
1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
2. realizuje cele statutowe,
3. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
4. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6. dokonuje wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Fundację,
7. uchwala regulamin Zarządu,
8. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Rady Fundacji.
§17.
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
Rozdział V
Sposób reprezentowania Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§18.
1. Fundację wobec podmiotów zewnętrznych reprezentuje Zarząd Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Fundacji, składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana celu lub Statutu, łączenie Fundacji
§19.
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmian w Statucie może dokonywać Zarząd Fundacji za zgodą i po uwzględnieniu
propozycji rady Fundacji. Zmiany w Statucie podlegają zgłoszeniu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§20.
Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach
określonych uchwałą obydwu Fundacji. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada
Fundacji większością głosów jej członków. W imieniu Fundacji umowę zawiera
Zarząd Fundacji.
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Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

1.
2.

3.
4.

§21.
Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych
lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością głosów
jej członków. Likwidacja może być przedstawiona na posiedzeniu Rady Fundacji
tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady
Fundacji o takim wniosku i przedstawieniu go na posiedzeniu Rady Fundacji.
Rada Fundacji na wniosek Zarządu ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając
w szczególności propozycje Zarządu.
W celu przeprowadzenia likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje Likwidatora.

§22.
Likwidator podejmuje decyzje w sprawie pozostawionego majątku Fundacji,
biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.
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