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STATUT FUNDACJI ROZWOJU INICJATYW EDUKACYJNYCH  
W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 12 

 IM. CZESŁAWA  NIEMENA W LUBINIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja    pod    nazwą   FUNDACJA  ROZWOJU  INICJATYW  EDUKACYJNYCH  

W  SZKOLE   PODSTAWOWEJ  NR  12  IM.  CZESŁAWA   NIEMENA  W  LUBINIE–zwana  dalej
"Fundacją", zostaje niniejszym ustanowiona przez stawających, tj. przez:

 Wiesława Bartoszewicza
 Przemysława Cedro

zwanych dalej „Fundatorami”,

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018
r.  poz.  1491)  oraz  innych  przepisów  obowiązującego  prawa  i  postanowień  niniejszego  statutu,
zwanego dalej „statutem”.

3. Statut składa się z następujących Rozdziałów:
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji. 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.
Rozdział IV. Organy Fundacji.
Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji, 
Rozdział VI. Zmiana statutu i likwidacja Fundacji.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister do spraw edukacji.
3. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

§ 3
1. Nazwa Fundacji jest zastrzeżona prawnie.
2. Fundacja może używać pieczęci i oznaczeń z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4
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1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Lubin.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.

§ 6
Fundacja  może  ustanowić  odznaki,  medale  i  tytuły  honorowe  oraz  przyznawać  je,  wraz  z  innymi
nagrodami  i  wyróżnieniami,  osobom fizycznym,  prawnym oraz  innym jednostkom niezależnie  od ich
formy prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Celem Fundacji jest:
1. działanie  na  rzecz  zmian  w  oświacie,  sprzyjających  powstawaniu  alternatywnych  rozwiązań

edukacyjnych na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie,
2. prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, promocji zdrowia i ekologii,
3. propagowanie nauki i sportu,
4. propagowanie i wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym,
5. propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,
6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą,
7. upowszechnianie wiedzy  na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych

metod kształcenia,
8. poszerzanie  świadomości  społecznej  w dziedzinie  edukacji,  samorozwoju,  nauki  i  funkcjonowania

rynku pracy,
9. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w efektywności uczenia się, nabywania 

i  rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji  oraz innych umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej,

10.  działanie na rzecz rozwoju i  upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi  
w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji,

11.  wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem
osobistym.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację  różnorodnych  form  zajęć  pozalekcyjnych  dla  dzieci  szkolnych  i  przedszkolnych

(zamierzających rozpocząć edukację w Szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie),
2. organizowanie  szkoleń,  kursów,  konferencji,  seminariów,  koncertów,  wystaw,  festiwali,  spotkań

integracyjnych, innego rodzaju imprez kulturalnych oraz realizację i wspieranie programów radiowych,
telewizyjnych i projektów multimedialnych, prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,

3. promocję programów oraz imprez realizowanych i tworzonych przez Fundację,
4. organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych,
5. współpracę        z     wszelkimi    instytucjami, organami, podmiotami         oraz         osobami

fizycznymi,         krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
6. organizowanie i  finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągających szczególne
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wyniki sportowe,
7. organizowanie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  organizowanie  wyjazdów  wypoczynkowo  –

edukacyjnych, 
8. organizowanie kursów edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych i rozwojowych,
9. udzielanie patronatów nad  przedsięwzięciami o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania

Fundacji,
10. zakup  literatury,  sprzętu,  oprogramowania,  licencji,  utworów  audio-wideo,  usług  i  rozwiązań

pomocnych w realizacji celów Fundacji,
11. prowadzenie  akcji  informacyjnych,  badań,  monitoringu  i  ewaluacji  w  zakresie  określonym celami

Fundacji,
12. nawiązywanie  partnerstwa  publiczno-prywatnego w celu  realizacji  działań statutowych  w zakresie

dozwolonym obowiązującymi przepisami,
13. prowadzenie własnego portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju,
14. udzielanie marketingowego  wsparcia podmiotów gospodarczych stale finansujących Fundację oraz

innych niż Fundacja organizacji społecznych o podobnych celach.

§ 9
Realizacja  zadań  statutowych  Fundacji  może  być  prowadzona  we  współpracy  z  innymi  osobami  
i  podmiotami.  W celu  realizacji  zadań Fundacja  może korzystać  nieodpłatnie  z  pomieszczeń  Szkoły
Podstawowej  nr  12  im.  Czesława  Niemena  w  Lubinie  w  zakresie  dozwolonym  przez  obowiązujące
przepisy i w sposób nie utrudniający podstawowej działalności szkoły jako placówki oświatowej.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 2.100 złotych (słownie: dwa tysiące sto

złotych) oraz środki finansowe pozyskane przez Fundację w toku jej działania. Fundatorzy zapewniają
wniesienie  na  wspomniany  fundusz  założycielski  wpłaty  w  następującej  wysokości:  Wiesław
Bartoszewicz  wpłatę  w  wysokości  1050,00 złotych  (słownie:  jedentysiącpięćdziesiątzłotych),  zaś
Przemysław Cedro wpłatę w wysokości 1050,00 złotych (słownie: jedentysiącpięćdziesiątzłotych).

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych
przez Fundację na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Całość  dochodów  pozyskiwanych  przez  Fundację  jest  przeznaczona  wyłącznie  na  działalność
statutową.

§ 11
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z lokat i odsetek w bankach,
5) dochodów z praw majątkowych,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w zakresie określonym we

właściwych przepisach i w statucie.

 

F
undacja S

P
12



4

§ 13
1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskażą wyraźnie inaczej.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 14
1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
b) Honorowe Kolegium Fundacji, zwane dalej także „Kolegium”,.

2. Jedna osoba może być członkiem różnych organów Fundacji. Dotyczy to także Fundatorów, którzy po
zarejestrowaniu  Fundacji  w  Krajowym Rejestrze  Sądowym mogą zasiadać w każdym z  organów
Fundacji, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami i statutem. 

§ 15
1. Honorowe Kolegium Fundacji jest organem doradczym Zarządu, wyrażającym swoje opinie na prośbę

Zarządu lub kierującym takie opinie do Zarządu z własnej inicjatywy. Do składu Kolegium zostają
powołani następujący członkowie:
 dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, 
 dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego SP 12 w Lubinie,
 dwóch przedstawicieli nauczycieli SP 12 w Lubinie, 
przy czym ich wyboru dokonuje się w następujący sposób:  skierowanie do ww. organów prośby  
o wytypowanie swoich przedstawicieli

2. Dodatkowych członków Honorowego Kolegium Fundacji, takich jak przedstawiciele innych organizacji
działających na rzecz rozwoju edukacji, może powołać Zarząd, podejmując pisemną uchwałę w tym
zakresie i przekazując ją do wiadomości zarówno powołanego w ten sposób członka Kolegium, jak 
i samego Kolegium.

3. Na  pierwszym  posiedzeniu  Kolegium  wybiera  w  głosowaniu  tajnym  Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego, o ile funkcje te nie zostały przypisane określonym osobom przy powołaniu
członków Kolegium.

4. Kadencja członków Kolegium jest nieograniczona w czasie. Przy czym Fundatorzy mogą w dowolnej
chwili  odwoływać  poszczególnych  członków  Kolegium,  w  tym  Przewodniczącego  i/lub
Wiceprzewodniczącego.  Poza  tym  członkowie  Kolegium  mogą  też  samodzielnie  z  tych  funkcji
zrezygnować. Odbywa się to na zasadach analogicznych do odwołania i rezygnacji członków Zarządu
z §16 statutu. W razie potrzeby Zarząd zwołuje posiedzenie Kolegium lub Kolegium samodzielnie
decyduje  o swoim dodatkowym posiedzeniu,  na którym dokonywany jest  uzupełniający lub nowy
wybór Przewodniczącego i/lub Wiceprzewodniczącego Kolegium.

5. Honorowe Kolegium Fundacji  może realizować cele  statutowe Fundacji  w szczególności  poprzez
promocję działań Fundacji, prowadzenie badań i innych działań wspierających jej funkcjonowanie.

6. Honorowe  Kolegium  Fundacji  podejmuje  decyzje  na  posiedzeniach,  z  których  sporządzany  jest
każdorazowo  protokół.  Dla  ważności  posiedzenia  wymagana  jest  obecność  co  najmniej  połowy
członków Kolegium, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Decyzje zapadają zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, a jeżeli głosy się tak podzielą, że ich ilość jest równa,
decyduj głos przewodniczącego posiedzenia. 
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§ 16
1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym i wykonującym zadania statutowe Fundacji.
2. Zarząd  składa  się  z  minimum  2  (dwóch)  i  maksymalnie  4  (czterech)  osób  w  tym  Prezesa  

i Wiceprezesa Zarządu.
3. Prawo do  powoływania  członków Zarządu  mają  :  Wiesław Bartoszewicz  posiadający  nr  PESEL

61050703114 oraz Przemysław Cedro posiadający nr PESEL 87032413518
4. Zarówno  Wiesław  Bartoszewicz  i  Przemysław  Cedro  mają  prawo  do  imiennego  pisemnego

powoływania  po  jednym członku  Zarządu,  natomiast  w  przypadku  powołania  jednego lub  dwóch
kolejnych  członków Zarządu każdy z  takich  członków Zarządu może być  powołany  jednomyślną
pisemną uchwałą przez Wisława Bartoszewicza i Przemysława Cedro

5. W  sytuacji  śmierci  Wiesława  Bartoszewicza  lub  Przemysława  Cedro,  ubezwłasnowolnienia,
zaginięcia, stanu nieprzytomności utrzymującego się dłużej niż 3 miesiące u któregokolwiek z nich,
prawo do powołania pozostałych członków Zarządu przysługuje samodzielnie drugiemu z nich.

6. Kadencja Zarządu Fundacji nie jest ograniczona w czasie i trwa do pisemnego odwołania członka
Zarządu  przez  Wiesława  Bartoszewicza  i  Przemysława  Cedro  działających  łącznie  (lub  w  razie
potrzeby z odpowiednim stosowaniem zasad wskazanych w ust. 5 powyżej) lub do chwili złożenia
przez danego członka Zarządu pisemnej rezygnacji  z pełnienia funkcji  członka Zarządu. Dla swej
skuteczności  rezygnacja  powinna  być  składana  na  ręce  któregokolwiek  z  Fundatorów,  a  ten
zobowiązany jest poinformować o tej rezygnacji drugiego Fundatora i Honorowe Kolegium Fundacji,
by w miarę potrzeby jak najszybciej uzupełnić skład osobowy Zarządu.

7. W  sytuacji  gdy  na  skutek  okoliczności  opisanych  w  §  16  ust.  5  powyżej  zarówno  Wiesław
Bartoszewicz jak i Przemysław Cedro nie mogą wykonywać praw, o których mowa w § 16 ust. 3-6
powyżej,  prawo do  powoływania  i  odwoływania  Członków Zarządu oraz  prawo do  przyjmowania
rezygnacji  od członków Zarządu przechodzi na Honorowe Kolegium Fundacji.  Przy czym w takim
przypadku  rezygnacja  członka  Zarządu  powinna  być  dla  swej  skuteczności  składana  na  ręce
Przewodniczącego  lub  Wiceprzewodniczącego  Kolegium  Fundacji,  a  ten  zobowiązany  jest
poinformować  o  tej  rezygnacji  pozostałych  członków  Zarządu  i  członków Honorowego  Kolegium
Fundacji. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że uprawnienia Fundatorów dotyczące Zarządu
nie przechodzą na ich następców prawnych.

8. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków
Zarządu, o ile funkcje te nie zostały im przypisane przy powołaniu do Zarządu.

9. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób kilka razy do Zarządu i przypisywanie im różnych
funkcji w Zarządzie.

10. W  skład  Zarządu  nie  mogą  wchodzić  osoby  pozostające  ze  sobą  w  związku  małżeńskim,  we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa będące dla siebie „osobami bliskimi” .

11. Członkowie Zarządu przed objęciem funkcji składają oświadczenie, że nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

12.  W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Wiesław Bartoszewicz i Przemysław Cedro.

§ 17
1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji oraz podejmowanie decyzji

we wszystkich sprawach. W szczególności Zarząd:
a) sporządza, realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
b) sprawuje zarząd majątkiem i funduszami Fundacji zgodnie z przepisami prawa i zapisami statutu,,
c) przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy, realizuje szczególne decyzje

darczyńców, o  ile  nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego
statutu,

d) sporządza  w  odpowiednim  terminie  sprawozdanie  finansowe  i  sprawozdania  z  działalności
Fundacji za każdy rok działalności,

e) zawiera  umowy  na  dostawy  towarów  lub  usług  niezbędnych  do  realizacji  zadań  statutowych
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Fundacji,
f) wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 18
1. Członkowie Zarządu nie mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani  

i nagradzani.

§ 19
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana

jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw podjęciu danej uchwały decyduje głos Prezesa

Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 20
1. Do reprezentowania  Fundacji  wymagane jest  łączne  działanie  dwóch Członków Zarządu łącznie,

samodzielnie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 21
1. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

statutowych,  na  zasadach  określonych  w  odrębnych  przepisach,  niniejszym  statutem  
i w następującym zakresie:
a) wychowanie przedszkolne
b) szkoły podstawowe
c) pozaszkolne formy edukacji
d) działalność paramedyczna
e) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
f) wydawanie książek
g) wydawanie gazet
h) pozostała działalność wydawnicza
i) reprodukcja zapisanych nośników informacji
j) działalność związana z oprogramowaniem
k) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
l) działalność związana z organizacją targów, imprez sportowych i kulturalnych, wystaw, kiermaszów

i kongresów
m) wynajem nieruchomości na własny rachunek
n) pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana,  z  wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
o) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
p) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań i programów telewizyjnych 
q) działalność związana z projekcją filmów
r) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
s) działalność obiektów kulturalnych
t) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
u)  działalność reklamowa
v)  działalność obiektów sportowych
w)  działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
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x)  badanie rynku i opinii publicznej

2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 22

W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 23
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu dokonuje jednomyślnie Zarząd w formie pisemnej uchwały po
uprzednim  uzyskaniu  pisemnej  zgody  od  Fundatorów,  tj.  od  Wiesława  Bartoszewicza  oraz  od
Przemysława Cedro
2. W sytuacji gdy na skutek okoliczności opisanych w § 16 ust. 5 powyżej Wiesław Bartoszewicz lub
Przemysław Cedro nie mogą wyrazić wspomnianej w ust. 1 powyżej zgody, wystarczająca jest zgoda
jednego z nich. Natomiast w sytuacji, gdy zarówno Wiesław Bartoszewicz jak i Przemysław Cedro nie
mogą wyrazić wspomnianej  w ust.  1  powyżej  zgody,  prawo do wyrażenia  tej  zgody przechodzi  na
Honorowe Kolegium Fundacji.
3.  Zmiana statutu  może dotyczyć  wszystkich  postanowień statutu,  w tym nazwy Fundacji,  zakresu
działania Fundacji, a także celów Fundacji (możliwe jest przy tym zarówno rozszerzenie tej działalności
i celów, ich konkretyzacja, jak i wyłączenie określonych rodzajów działalności i celów, które stały się
zbędne  dla  Fundacji,  sprzeczne  z  prawem  lub  utraciły  publiczny  charakter  albo  też  stały  się
niewykonalne). Zmiana statutu będzie też możliwa w sytuacji, gdyby Fundacja zamierzała rozpocząć
działanie  jako  organizacja  pożytku  publicznego  na  podstawie  przepisów  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie.

§ 24

1.  Fundacja  ulega  likwidacji  w  przypadkach  określonych  w  ustawie,  w  szczególności  w  przypadku
wyczerpania  środków  finansowych  Fundatorów  i  majątku  Fundacji.  Uchwałę  w  tym  przedmiocie
podejmuje Zarząd w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu Fundacji.

2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zbieżne z celami Fundacji. Uchwałę 
w sprawie przeznaczenia majątku po likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z  inną fundacją. Pisemną
uchwałę w tym przedmiocie i wszelkie dalsze wymagane w związku z tym czynności podejmuje Zarząd,
w trybie analogicznym jak przy zmianie statutu Fundacji.
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§ 26
1.  W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Statutem mają  zastosowanie  przepisy  ustawy z  dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§27
1.  Notariusz poinformował, że zgodnie z treścią art. 9 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku,

sąd dokonuje wpisu takiej fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, po stwierdzeniu że czynności
prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne, a
postanowienie  o  wpisie  fundacji  do  krajowego  Rejestru  Sądowego  sąd  wydaje  ponadto  po
stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

2.  Koszty wynikające z niniejszego aktu ponoszą Fundatorzy.
3.  Wypisy tego aktu można wydać Fundatorom i Fundacji w dowolnej ilości.
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