Fundacja Sposób na szkołę - STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Sposób na szkołę”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez: Olgę
Sobocińską i Monikę Karczmarską – zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym
(Rep A nr 2993/2021 sporządzonym w dn 23.05.2021 .. r. przed notariuszem Magdaleną
Matwiejczyk Kancelarii Notarialnej w Chwaszczynie przy ulicy Oliwskiej 106.
§2
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Polski, a siedziba Fundacji znajduje się w
mieście Gdynia, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów reprezentacji oraz współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną oraz działa przez ustanowione w ustawie organy.
§4
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
minister właściwy do spraw edukacji i nauki.
§5
Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.
§6
1. Znakiem Fundacji jest logo (załącznik nr 1)
2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Sposób na szkołę.

II. CELE FUNDACJI

§7
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej.
2. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.
3. Fundacja pragnie wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy szkół na terenie całej
Polski oraz wspierać nauczycieli w pracy merytorycznej. Misją Fundacji jest budowanie
świadomości edukacji poprzez propagowanie poznawania nowych form edukacyjnych oraz
socjalizowania się dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Celem fundacji jest promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
5. Fundacja chce zapoznać dzieci i młodzież z edukacją klimatyczną oraz cyfrową.
6. Celem jest rozwijanie w dzieciach i młodzieży kompetencji proekologicznych.
7. Fundacja zamierza propagować wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - wolontariat.
8. Celem Fundacji jest integracja dzieci Cudzoziemców przebywających na terytorium RP.
§8
1. Zgodnie z artykułem 5 ustawy o fundacjach kompetencja do wprowadzania zmian celów
należy do Zarządu.
2. Zmiana celów Fundacji może dotyczyć zarówno ich konkretyzacji, rozszerzenia oraz
ograniczenia.
III. REALIZACJA CELÓW FUNDACJI I ZASADY DZIAŁALNOŚCI
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych oraz
kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współpracę z instytucjami
państwowymi, samorządem lokalnym i innymi organizacjami społecznymi, którym bliska
jest problematyka dziecka i jego rodziny, a także z Kościołami oraz organizacjami
charytatywnymi.
2. Organizowanie zajęć edukacyjnych z takich dziedzin nauki, jak matematyka, język

polski, nauki przyrodnicze, języki obce, zajęcia artystyczne oraz muzyka.
3. Organizowanie warsztatów, spotkań metodycznych i szkoleniowych.
4. Propagowanie wykorzystania IT w edukacji oraz wspieranie funkcji poznawczych
u dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Wspieranie psychologiczne i pedagogiczne dzieci oraz młodzieży.
6. Organizowanie spotkań z wyjątkowymi gośćmi i specjalistami oraz organizowanie
wyjazdów, warsztatów, wykładów i eventów, które sprzyjają socjalizacji i pomagają
zacieśniać kontakty między rówieśnikami.
7. Współpracę z osobami, instytucjami i firmami, zajmującymi się krzewieniem zdrowego
stylu życia; organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i ruchowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz organizowanie spotkań z dietetykiem.
8. Współpracę ze szkołami, rodzicami i uczniami wspierającymi domową edukację.
9. Wzbogacanie warsztatu dydaktycznego miejsca prowadzenia działalności Fundacji
poprzez zakup pomocy edukacyjnych dla uczniów.
9. Naukę współistnienia w zgodzie z naturą, organizowanie spacerów i wyjść w ciekawe
przyrodniczo miejsca. Przy okazji angażowanie dzieci i młodzieży w działania z zakresu
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
10. Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się działalnością ekologiczną.
11. Organizowanie zajęć edukacyjnych, podczas których uczniowie poznają zagadnienia
dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatu, oszczędzania energii, wody i surowców,
a także segregowania i wtórnego wykorzystywania odpadów.
12. Dofinansowywanie wyjazdów dzieci z różnych środowisk w celu socjalizacji oraz
nawiązywania relacji z rówieśnikami.
13. Zbieranie środków i przekazywanie ich na poprawę zdrowia fizycznego dzieci: zajęcia
sportowe na świeżym powietrzu oraz w innych miejscach służących do organizacji zajęć
sportowych.
14. Organizowanie zawodów sportowych oraz treningów grupowych i indywidualnych.
15. Finansowanie i dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

16. Popularyzację osiągnięć dzieci i młodzieży, poprzez organizację konkursów w różnych
dziedzinach oraz wspieranie w nauce i przygotowaniach do konkursów ogłaszanych przez
inne placówki i jednostki.
§ 10
10. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na
zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
11. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi.
IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w kwocie 1.000 zł, słownie: jeden
tysiąc oraz inne mienie pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
Dochodami fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. odsetki bankowe i przychody z majątku,
2. środki finansowe nabyte w drodze darowizny, spadku i zapisu lub inne rzeczy ruchome
3. datki i subwencje oraz inne nieodpłatne przysporzenia,
4. dochody ze zbiórek i eventów publicznych oraz prywatnych
5. dotacje z unii europejskiej, z budżetu państwa i dotacje uzyskiwane od innych fundacji
6. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC
§ 13
1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych zgodnie
z ustalonym programem działania Zarządu Fundacji oraz na koszty związane z bieżącą
działalnością i administrowaniem Fundacji.

V. ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są :
1) Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej „Radą”
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”

VI. RADA NADZORCZA FUNDACJI
§ 15
1. Rada Nadzorcza jest organem doradczym, opiniującym oraz nadzorczym Fundacji.
2. W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez Fundatorów.
3. Rada Fundacji może podjąć uchwałę w przedmiocie rozszerzenia swojego składu o
osoby, które wnoszą lub wniosą szczególny wkład w rozwój i działalność Fundacji.
3. Rada składa się z minimum 2 członków.
4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
5. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
6. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub członek Rady przez niego wskazany.
7. Na posiedzeniach Rady mogą być obecni członkowie Zarządu.
8. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
9. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
11. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą śmierci lub odwołania. Odwołanie
członka Rady Nadzorczej następuje w wyniku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady lub istotnego naruszenia postanowień
niniejszego Statutu.
12. Członkowie Rady Nadzorczej:
a/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
b/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie lub zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w ustawie o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (art.8 pkt 8 ust. z dn. 3 marca 2000 r.)
§ 16
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
a/ opiniowanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych
b/ ocena funkcjonowania Zarządu
c/ opiniowanie i zatwierdzanie rocznego planu działalności
d/ wyrażenie zgody na zbycie przez Zarząd majątku Fundacji
e/ ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi umów
f/ zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd: wyrażanie swojej
opinii w zakresie kreowania długofalowej strategii działania Fundacji.
5. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym. Propaguje ona cele, dla których
realizacji Fundacja została utworzona.
6. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a/ Opiniowanie określonych przez Zarząd programów działania,
b/ Proponowanie zmian Statutu,
c/ Wskazywanie osób, którym Fundacja nadaje wyróżnienia, o których jest mowa w § 26
pkt. 4.
VII. FUNDATOR
§ 17

Do kompetencji Fundatora należy:
a) powołanie Fundacji aktem notarialnym,
b) utworzenie z własnych środków funduszu założycielskiego
c) powołanie pierwszego składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej
c) ustanowienie statutu Fundacji
d) rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 18
Fundator po założeniu Fundacji może wejść w skład Zarządu.

VIII. ZARZĄD FUNDACJI
§ 19
1. Zarząd składa się z minimum 2 (dwóch) członków, w tym z Prezesa.
2. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony.
3. Pierwszy Zarząd powołują fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób,
które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu, powołuje swą decyzją Zarząd.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania Członka
Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Nadzorczej Fundacji,
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c) odwołania przez Radę Nadzorczą Fundacji,
5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia
członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
§ 20
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Zawieranie i podpisywanie umów.
4. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu darowizn, spadków i subwencji.
5. Podejmowanie współpracy z innymi podmiotami.
6. Ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich
umocowania.
7. Opracowywanie rocznych sprawozdań, finansowych i merytorycznych, a także
przedstawianie ich Radzie Nadzorczej.
§ 21
1.Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, oraz do podpisywania
wniosków i umów, w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.
2.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 22
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 23
Realizując cele fundacji Zarząd działa zgodnie z postanowieniami statutu, jego celami oraz
zgodnie z obowiązującym prawem.
IX. LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
3. Decyzję o likwidacji podejmują członkowie ostatniego Zarządu, tego, którego kadencja
trwa w momencie podejmowania decyzji o likwidacji, w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Edukacji Narodowej.
§ 25
Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem
za zobowiązania Fundacji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
1. Fundacja może realizować cele też poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
2. Fundacja może przystępować do spółek.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
5. Do załatwiania spraw bieżących Fundacja używa pieczęci z aktualnym adresem siedziby
Fundacji, według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.

Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji „Sposób na szkołę”
w Gdyni – w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdynia, dnia 23.05. 2021 r.

Fundatorzy :
Olga Sobocińska

Monika Karczmarska

