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STATUT 

FUNDACJI BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Budząca się Szkoła, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Marzenę Żylińską, zwaną dalej Fundatorką, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Chyłę w kancelarii notarialnej w 

Toruniu, Świętej Katarzyny 4, w dniu 4.02.2019. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest Stary Toruń w województwie kujawsko-pomorskim. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

Fundacji. 

 

§ 4 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 

realizacji celów fundacji. 

 

§ 5 

 

1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami. 

2. Fundacja może współpracować z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały (kluby), które są jednostkami terenowymi o terytorialnie 
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wyodrębnionym zasięgu działania. 

2. Uchwałę o utworzeniu oddziału (klubu) podejmuje Zarząd Fundacji. 

3. Oddziałem (klubem) zarządza kierownik. Kierowników oddziałów (klubów) powołuje i 

odwołuje Zarząd Fundacji. 

4. Sposób organizacji filii: 

1. Oddział (klub) utworzony przez Fundację nie posiada osobowości prawnej; 

2. Oddział (klub) utworzony przez Fundację nie jest wyodrębniony finansowo; 

3. Oddział (klub) nie posiada niezależnych władz; 

4. Oddział (klub) działa na podstawie statutu Fundacji; 

5. Za realizację celów statutowych na terenie oddziału (klubu) odpowiada Zarząd 

Fundacji; 

6. Kierownik oddziału (klubu) działa w imieniu Zarządu Fundacji, w oparciu o zakres 

obowiązków określony przez Zarząd i odpowiada za swoje działania przed 

Zarządem; 

7. Kierownik oddziału (klubu) przedstawia Zarządowi Fundacji sprawozdanie z 

działalności filii pisemnie na wniosek Zarządu. 

5. Zarząd ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez oddział (klub) działań 

niezgodnych z celami statutowymi Fundacji lub takich, które zdaniem Zarządu mogą 

zaszkodzić wizerunkowi Fundacji lub jej interesom. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji prowadzących działalność 

niepozostającą w sprzeczności z jej celami. 

2. Fundacja używa pieczęci i emblematów z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę: 

Fundacja Budząca się szkoła, Stary Toruń. Fundacja może też używać wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2010 r., Nr 234 poz. 

1536). 

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, 

a w szczególności podmiotów, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest 

wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

5. Działalność Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego może być wykonywana 

odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności 

służyć może wyłącznie realizacji zadań, dla których Fundacja została utworzona. 

6. Fundacja podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się 

odpowiednio. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

 

Celami Fundacji są: 

 

1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji; 

2. propagowanie krytycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji; 

3. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych osób związanych z systemem 

edukacji; 

4. rozwój edukacji, oświaty i wychowania, nauki i kultury; 

5. upowszechnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie wszystkich środowisk 

edukacyjnych; 

6. świadczenie pomocy na rzecz inicjatyw w zakresie promocji nowoczesnych narzędzi i 

koncepcji edukacyjnych; 

7. tworzenie platformy umożliwiającej współpracę oraz wymianę doświadczeń osób 

związanych z oświatą i wychowaniem wprowadzających innowacje edukacyjne; 

 

§ 9 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. wszechstronną działalność w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego i 

emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez działalność oświatowo-wychowawczą i 

opiekuńczą; 

2. prowadzenie oraz inicjowanie i wspieranie działalności szkoleniowej i dydaktycznej; 

3. propagowanie dobrych praktyk korzystnych dla edukacji, w tym organizację szkoleń i 

innych form doskonalenia dla nauczycieli, rodziców, dyrektorów oraz osób związanych z 

edukacją i opieką nad dziećmi; 

4. wspieranie realizacji projektów innowacyjnych wprowadzających korzystne zmiany w 

edukacji; 

5. wspieranie, organizowanie i inicjowanie pomocy w zakresie prowadzenia działalności 

szkoleniowo-edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, animacyjnej, doradczej i 

wydawniczej; 

6. wspieranie organizacyjne i merytoryczne podmiotów prowadzących innowacyjną 

działalność w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci oraz młodzieży; 

7. upowszechnianie edukacji na odległość poprzez udostępnianie materiałów edukacyjnych 

obejmujących różne dziedziny wiedzy; 

8. tworzenie oddolnego ruchu, którego celem jest zmiana modelu edukacji; 

9. organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, debat, wykładów, 

kawiarenek, plenerów, konkursów, przeglądów i pokazów. 

10. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących 

działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych 

doświadczeń; 

11. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, w 

szczególności żłobków, przedszkoli i szkół oraz wspieranie ich działalności; 

12. tworzenie gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 
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13. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji 

radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, 

wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym 

celami Fundacji, w tym wydawanie książek, kalendarzy i materiałów promocyjnych 

Fundacji; 

14. prowadzenie działalności wydawniczej. 

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

 

Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski zadeklarowany i wniesiony przez Fundatora 

oraz wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

 

§ 11 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

 

 przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

 dochodów z działalności gospodarczej; 

 darowizn, spadków, zapisów; 

 dotacji i subwencji oraz grantów; 

 dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i loterii; 

 odsetek i lokat bankowych; 

 dochodów z majątku Fundacji. 

 

2. Cały dochód Fundacji, w tym pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej, służy 

do realizacji statutowych celów Fundacji. 

3. W przypadku wykonywania zadań organizacji pożytku publicznego Fundacja całą 

nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności przeznaczy na realizację działalności 

pożytku publicznego.  

 

§ 12 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

3. Fundacja nie przekazuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności, jeżeli przekazanie to mogłoby następować bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

4. Fundacja nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 
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Działalność gospodarcza 

 

§ 13 

 

 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

Fundacji. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

 

 PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne;  

 PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi; 

 PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe; 

 PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych                       

i  rekreacyjnych; 

 PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

 PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację; 

 PKD 85.59.A - Nauka języków obcych; 

 PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane; 

 PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; 

 PKD 85.41.C - Placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

 PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

 PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna;  

 PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna; 

 PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki; 

 PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych           

i humanistycznych; 

 PKD 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

 PKD 90.02.Z - Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych;  

 PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 

 PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek; 

 PKD 58.11.Z - Wydawanie książek; 

 PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;  

 PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 

 PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; 

 PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)            

i podobna działalność;  

 PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 

 PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 

 PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

 PKD 73.20.Z - Badania rynku i opinii publicznej;  

 PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
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Organy Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Władzami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

 

Fundator 

 

§ 15 

 

Fundator jest uprawniony do: 

1) wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji, 

2) sprawowania kontroli nad działalnością Fundacji, 

3) podejmowania na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 16 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na 

czas nieokreślony. 

2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa Fundacji i Wiceprezesa Fundacji. 

3. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Fundatora w drodze pisemnej decyzji. 

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i 

otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji. Wysokość wynagrodzenia 

członków Zarządu określa uchwałą Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnego głosowania. 

Wynagrodzenie członków Zarządu nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków związanych 

z uczestnictwem w pracach Zarządu związanych z działalnością statutową, w tym kosztów 

podróży. 

 

§ 17 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

2) uchwalanie regulaminów; 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

4) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizację jej celów statutowych; 

5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
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Fundacji; 

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji oraz 

likwidacji Fundacji; 

8) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie połączenia z inną fundacją; 

9) uchwalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu; 

10) nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu stosownie do wymogów Kodeksu 

Pracy. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów; 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 18 

 

1. Do reprezentacji Fundacji oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania 

oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch 

pozostałych członków Zarządu działających łącznie. 

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł wymagane są podpisy Prezesa i 

jednego członka Zarządu. 

3. Zarząd może powołać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem 

spraw, w tym do składania oświadczeń woli. 

 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 19 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona 

oraz innych zagadnień. 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 20 

 

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

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

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 21 

 

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 

przez Fundatora. 
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Likwidacja Fundacji 

 

§ 22 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 

wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorem są członkowie Zarządu Fundacji. 

 

§ 23 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 24 

 

O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji narodowej. 

 

§ 25 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 26 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania osobowości prawnej. 

2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem uchwalenia przez Zarząd. 


