STATUT „FUNDACJI DZIECI RODZICE SZKOŁA”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
„Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Roberta Marcina
Wojciechowskiego zwanego dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 20 listopada 2017 roku przed
Krzysztofem Biernackim notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy Alei Komisji Edukacji
Narodowej 36A lokal U11 w Warszawie i działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym Ustawy z
dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1909) oraz niniejszego
statutu.

§ 2.
1.

Fundacja ma osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji.

§ 3.
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może prowadzić działalność także
poza granicami kraju.

§ 5.
1.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

2.

Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

3.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach.

4.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń
także międzynarodowych.

§ 7.
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań
określonych art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873. zgodnie z celami Fundacji i Polską
Klasyfikacją Działalności.

ROZDZIAŁ II
CELE, PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.
Celami Fundacji są:
1.

zwiększanie efektywności i dostępności do: nauki, kultury, sportu, oświaty i wychowania dla
wszystkich grup społecznych,

2.

przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wykluczeniom i przejawom ksenofobii,

3.

wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

4.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania na rzecz
integracji europejskiej i cudzoziemców,

5.

upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce,

6.

upowszechnianie i wspomaganie działań proekologicznych oraz promocji i ochrony zdrowia dla
wszystkich grup społecznych,

7.

działalność na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka.

8.

działanie mające na celu wsparcie dla osób chorych i wykluczonych społecznie

9.

działalność charytatywna

10.

działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym Pomoc umożliwiająca osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
działalność w zakresie wypoczynku i wyjazdów, obozów, kolonii dla wszystkich grup
społecznych
działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

11.
12.

§ 9.
1.

Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne do prowadzenia działalności
pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) z czego 1000
(jeden tysiąc) złotych jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§11
1.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

2.

Fundacja nie ma prawa:
a)

udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do
fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
b)

przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c)

wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji,

d)

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.

§12.
1.

2.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)

darowizn, spadków, zapisów,

b)

subwencji, dotacji, grantów,

c)

dochodów z nieruchomego i ruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw
majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych,

d)

działalności gospodarczej;

e)

odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f)

wpłat 1% podatku od podatników,

g)

fundusze Unii Europejskiej.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§14
Fundacja prowadzi działalność obligatoryjną:
1.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ, która może być prowadzona jako DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNĄ
POŻYTKU PUBLICZNEGO lub jako DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO ,

oraz może prowadzić działalność fakultatywną:
2.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Działalność obligatoryjna
§15

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.

§16
Fundacja realizuje swoje cele pożyteczności publicznej przez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego:
a)

organizację i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej i kulturowej w formie
zajęć pozaszkolnych, warsztatów, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw, wernisaży,
festynów, imprez kulturalnych;

b)

organizowanie i prowadzenie
niepełnosprawnych;

c)

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i
zagranicą;

d)

prowadzenie warsztatów i szkoleń oraz działalność badawcza na rzecz nowoczesnych
technologiach edukacyjnych, komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu;

e)

zakładanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek
wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych;

f)

promocję i organizację wolontariatu.

g)

organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, ośrodków naukowych,
programów badawczych i funduszy stypendialnych,

h)

wszechstronne wsparcie min. w formie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej

programów

wspierających

działania

na

oświatowych,

rzecz

opiekuńczych,

udzielane osobom szczególnie potrzebujących, ze względu na swoją sytuację życiową,
min. chorym, niepełnosprawnym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem
społecznym
i)

wspieranie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na
rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i społeczeństwie jak również
aktywności sportowej

j)

animacje społeczności lokalnej

k)

pozyskiwanie darowizn finansowych i niefinansowych, z przeznaczeniem ich na
realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz z zakresu szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej,
ochrony i promocji zdrowia, edukacji, zapobiegania wykluczeniu

osób

2.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Działalność fakultatywna
§17

1.

Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez Fundację. Działalność gospodarcza będzie używała nazwy „Fundacja Dzieci
Rodzice Szkoła”.

2.

Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

§18
1.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.

3.

Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§19
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach
określonych w stosownych przepisach.

§20
Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
1.

wydawanie książek (58.11.Z),

2.

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

3.

produkcję pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),

4.

introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),

5.

działalność usługową związaną z przygotowaniem do druku (18.13.Z),

6.

produkcję gier i zabawek (32.40.Z),

7.

sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),

8.

wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

9.

działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

10.

przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność
(63.11.Z),

11.

działalność portali internetowych (63.12.Z),

12.

pozostałą działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (96.09.Z),

13.

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

14.

pozostałą działalność usługową z zakresu technologii informatycznych i komputerowych
(62.09.Z),

15.

działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

16.

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),

17.

sprzedaż detaliczna wyrobów związanych
wyspecjalizowanych sklepach (47.6),

z

kulturą

i

rekreacją

prowadzona

w

18.

sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.62.Z),

19.

sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),

20.

pozaszkolne formy edukacji (85.5)

21.

sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.91.Z),

22.

pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

23.

reprodukcja zapisanych nośników i informacji (18.20.Z),

24.

wydawanie gazet (58.13.Z),

25.

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

26.

działalność wydawnicza z zakresu gier komputerowych (58.21.Z)

27.

działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),

28.

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

29.

stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacji (70.21.Z),

30.

badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

31.

działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

32.

działalność wspomagająca edukację (85.6),

§21
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnej wyodrębnionej.

§22
1.

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

2.

Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności
gospodarczej.

3.

Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagradzanie określa
Zarząd Fundacji.

4.

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności statutowej oraz działalności
gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.

5.

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

6.

Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
Organy obligatoryjne:
1.

Rada Fundacji

2.

Zarząd Fundacji

1.
Rada Fundacji
Organ obligatoryjny
§23
1.

Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzoru i kontroli z
głosem doradczym i opiniotwórczym.

2.

Rada składa się z 2 do 7 członków, których powołują i odwołują w każdym czasie Fundatorzy.
Członkiem Rady może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.

Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady powołany przez Fundatorów.

4.

Członkowie Rady:
a.

nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,

b.

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

§24
1.

Do kompetencji Rady należy w szczególności, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu:
a.

zlecanie przeprowadzenia
instytucjom zewnętrznym,

audytu

finansowego

i

informatycznego

niezależnym

b.

opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

c.

opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji
opracowanych przez Zarząd Fundacji,

d.

wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd Fundacji,

e.

wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i
innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub
celów Fundacji,

f.

powoływanie Kapituły, jako honorowego kolegium dla nadawania odznak, medali,
orderów i honorowych godności,

2.

Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego Rady. Do ważności uchwał Rady Fundacji niezbędne jest
quorum minimum 50% członków Rady Fundacji.

3.

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundator oraz
inne zaproszone osoby z głosem doradczym,

4.

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień,

5.

Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w
roku.
§25

1.

Regulamin pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza przewodniczący Rady,

2.

Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji,

3.

Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określona przepisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość wynagrodzeń oraz zasady
wynagradzania członków Rady Fundacji ustala Fundator.

4.

Rada pracuje na posiedzeniach, które mogą odbywać się również - za zgodą wszystkich
członków Rady - poza siedzibą Fundacji.

5.

Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd Fundacji.

6.

W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.

§26
1.

członek Rady może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Radzie,

2.

Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organami pozarządowymi w zakresie objętym
ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami
Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji
Organ obligatoryjny
§27

1.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym
przez Fundatorów.

2.

Zarząd tworzy zespół składający się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów w każdym czasie. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.

Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu

4.

W skład Zarządu może wchodzić każdy z Fundatorów.

5.

Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych
członków Zarządu oraz ich wynagrodzenia ustala i zatwierdza Fundator,

6.

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28
1.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy członek Zarządu.

2.

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z
głosem doradczym.

3.

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni
pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

5.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał i decyzji
Zarządu Fundacji niezbędne jest quorum obecności minimum 50% członków Zarządu Fundacji.

§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1.

kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.

opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

3.

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4.

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5.

opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

6.

powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

7.

ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników
etatowych Fundacji i zwrot poniesionych wydatków przez wolontariuszy,

8.

kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

9.

ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowanie osób zasłużonych dla
idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

§30
1.

2.

Każdy z członków Zarządu może:
a.

zrezygnować z pracy w Zarządzie,

b.

być odwołany z Zarządu większością 75% głosów.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
a.

Z chwilą śmierci.

b.

W przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji.

c.

W razie odwołania.

§31
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół
idei Fundacji.
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§32
Decyzję w sprawie zmiany Statutu w tym zmiany celu działania Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze
jednomyślnej uchwały.

§33
1.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.

Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.

3.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.

§34
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Decyzję w sprawie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek
Zarządu.

3.

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia odpowiedniego ministra.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o
zbliżonych celach.

5.

W przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienie Fundatorów Zarząd jest zobowiązany w terminie
90 dni podjąć uchwałę o dalszym funkcjonowaniu Fundacji i przejęciu uprawnień Fundatorów. W
przypadku podjęcia takiej uchwały Zarząd powiadamia o zaistniałej zmianie właściwe organa. W
przypadku braku takiej uchwały Fundacja ulega likwidacji a majątek Fundacji zostaje przekazany
na rzecz organizacji o zbliżonym profili działajchych na terenie Rzeczypospolitej Polskie.

§35
1.

w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

W imieniu Fundatora:

Robert Marcin Wojciechowski ……………………………………………………………………

Warszawa, dnia 21 stycznia 2022 roku

