
STATUT  

FUNDACJI NA RZECZ EDUKACJI 

- SMART 

 

tekst jednolity 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz edukacji - SMART, zwana 

dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Ewę Bartosińską oraz Michała 

Bartosińskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym 

sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusz Igi Płaszewskiej-

Piekarczyk w Opolu za numerem repertorium A Nr - 3774/2018 z dnia 16 

listopada 2018 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), 

innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz 

niniejszego Statutu. 

2. W obrocie Fundacja może używać skrótu: Fundacja SMART. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Ministrem właściwym ds. fundacji wybranym ze względu na cele 

Fundacji i sprawującym nadzór nad Fundacją  jest Minister Edukacji 

Narodowej. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 

statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla celów Fundacji. 

 

§ 5 



Fundacja może używać oznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji 

zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach 

prawa. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, 

wychowania, nauki, ochrony zdrowia, sportu i wypoczynku, ochrony 

środowiska oraz poprawy stanu zasobów materialnych szkół oraz innego 

typu placówek edukacyjnych; 

2. wspieranie inicjatyw wychowawczych oraz edukacyjnych; 

3. pielęgnowanie świadomości obywatelskich w obrębie zagadnień 

związanych z kulturą i sztuką; 

4. propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń 

pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze kultury, nauki, 

sztuki i edukacji; 

5. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój lokalnych wspólnot 

oraz społeczności, w tym zwłaszcza rozwój w sferze kulturalnej, 

edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, wypoczynku dzieci i 

młodzieży, a także w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6. wspomaganie zadań realizowanych przez szkoły i placówki w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

7. propagowanie idei uczenia się przez całe życie.    

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) wspieranie i prowadzenie szkoleń oraz programów badawczych; 

2) prowadzenie działalności o charytatywnym charakterze; 

3) podejmowanie różnego typu inicjatyw edukacyjnych oraz 

wychowawczych; 

4) organizowanie szkoleń i kursów zawodowych certyfikowanych; 

5) promocję i organizację wolontariatu; 

6) organizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży polskiej w kraju oraz 

zagranicą; 

7) organizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży zagranicznej w 

Rzeczypospolitej; 

8) podejmowanie współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na 

szczeblu centralnym, regionalnym oraz lokalnym; 

9) podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi, 

zawodowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi związanymi z 

nauką, oświatą i kulturą zarówno w kraju jak i zagranicą; 



10) udzielanie wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub 

finansowego innym organizacjom pozarządowym, osobom prawnym 

oraz osobom fizycznym, których działalność zbieżna jest z celami 

realizowanymi przez Fundację;  

11) rozwijanie współpracy pomiędzy społecznościami międzynarodowymi, 

w tym między innymi w ramach programów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej takich jak: ERASMUS + i Regionalne Programy 

Operacyjne; 

12) propagowanie i organizację projektów mających na celu promocję 

zdrowia, kultury fizycznej i sportu, promocję wypoczynku dzieci, 

wspieranie osób niepełnosprawnych, wspieranie idei ekologii, ochrony 

zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; 

13) organizację projektów na rzecz idei równości praw kobiet i mężczyzn; 

14) podejmowanie działań na rzecz krzewienia polskości, tradycji 

narodowej, rozwoju postaw obywatelskich; 

15) organizację projektów mających na celu ochronę dóbr kultury, w tym 

zwłaszcza zabytków; 

16)  organizowanie sympozjów, konferencji, spotkań, dyskusji, wystaw oraz 

innych imprez kulturalnych, edukacyjnych lub naukowych; 

17) współpracę z administracją samorządową i rządową oraz innymi 

jednostkami w zakresie nauki, oświaty i kultury; 

18) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

§ 8 

1. Fundacja w zakresie swoich celów statutowych może prowadzić 

działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Przychody z 

odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczane są wyłącznie 

na działalność pożytku publicznego. 

2. Działalność odpłatna obejmuje: 

a. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz 

podobnych atrakcji turystycznych, 

b. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 

c. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, 

d. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, 

e. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej nie sklasyfikowana. 

3. Działalność nieodpłatna obejmuje: 

a. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 

indziej niesklasyfikowana; 

b. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych. 

 

§ 9 



1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w obowiązujących przepisach prawa i tylko w rozmiarach 

służących realizacji jej celów statutowych. 

2. Fundacja prowadzi działalność bez wyodrębnienia organizacyjnego w 

postaci zakładu. 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczane są 

wyłącznie na realizację celów statutowych. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może obejmować: 

a. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 

b. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach, 

c. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

d. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub internet, 

e. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 

sklepową, straganami i targowiskami, 

f. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

g. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering), 

h. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 

i. 58.11.Z Wydawanie książek, 

j. 58.13.Z Wydawanie gazet, 

k. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

l. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

m. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

n. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

o. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

p. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi, 

q. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych, 

r. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność, 

s. 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

t. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 

u. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku 

osobistego i domowego, 

v. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery, 

w. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

x. 82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą 

biura, 



y. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i 

pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 

biura, 

z. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 

kongresów, 

aa. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 

działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

bb. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

cc. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

dd. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 

ee. 85.59.A Nauka języków obcych, 

ff.  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

gg. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

hh. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana. 

 

§ 10 

Fundacja może wykonywać zadania zlecone przez organy administracji 

publicznej, uczestniczyć w programach rządowych, samorządowych i innych 

organizacji oraz współpracować z instytucjami w kraju i zagranicą. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się środki 

pieniężne w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Majątek 

Fundacji stanowią również środki finansowe, papiery wartościowe, 

nieruchomości,  ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez 

Fundację w czasie jej działania. 

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 

kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów; 

2) dotacji i subwencji oraz grantów; 

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji; 

5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

 

§ 13 



Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 14 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

 

§ 15 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zgromadzenie Fundatorów; 

b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia 

za udział w pracach tego organu; mogą  jednak  otrzymywać zwrot 

poniesionych  wydatków  związanych  z  jego działalnością. 

 

§ 16 

1. Zgromadzenie Fundatorów stanowi organ kontroli wewnętrznej 

Fundacji. 

2. Zgromadzenie Fundatorów składa się z 2 albo większej liczby członków, 

wybieranych na czas nieokreślony przez Fundatorów w sposób 

jednomyślny. W skład Zgromadzenia Fundatorów mogą wchodzić 

Fundatorzy. 

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą być jednocześnie 

Członkami Zarządu Fundacji. 

4. Członek Zgromadzenia Fundatorów może w każdym czasie zostać 

odwołany przez Fundatorów. Odwołanie następuje w sposób 

jednomyślny. Członek Zgromadzenia Fundatorów może w każdym 

czasie zrezygnować z pełnienia funkcji, składając względem 

któregokolwiek z Fundatorów odpowiednie oświadczenie na piśmie. 

5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

a. uchwalanie zmiany Statutu Fundacji; 

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym 

Prezesa Zarządu; 

c. przyjmowanie rezygnacji członków Zarządu; 

d. decydowanie o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

e. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; 

f. przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju Fundacji; 

g. nadzór nad działalnością Fundacji; 

h. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z 

działalności Fundacji przedkładanych przez Zarząd; 



i. uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności dla Zarządu; 

j. powoływanie pełnomocnika do zawierania w imieniu Fundacji 

umów o pracę i umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu. 

 

§ 17 

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą działać przez swoich 

pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

§ 18 

1. Zgromadzenie Fundatorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych 

w miarę potrzeb na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek 

któregokolwiek z członków Zgromadzenia. Zgromadzenie może 

organizować zebrania wspólnie z Zarządem. 

2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 

3. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały bezwzględną 

większością głosów, chyba że Statut zastrzega podjęcie uchwały w 

sposób jednomyślny. 

 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji 

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

3. Członkiem Zarządu może być Fundator, o ile nie pełni on funkcji 

członka Zgromadzenia Fundatorów.  

4. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie 

Fundatorów na czas nieoznaczony. Pierwszy skład Zarządu określą 

Fundatorzy w drodze uchwały. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji 

przez członka Zarządu albo jego odwołania. 

6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność 

do pełnienia funkcji; 

b) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok; 

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

 

§ 20 

Do zadań Zarządu należy: 

 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością 

gospodarczą Fundacji; 

c) opracowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych; 

d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 



f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań 

finansowych Fundacji; 

g) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na 

wynagrodzenia dla pracowników Fundacji innych niż członkowie 

Zarządu; 

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów; 

i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form 

uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji; 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

 

 

 

§ 21 

1. W wypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentacji 

Fundacji jest Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do 

składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu, o ile zobowiązanie 

przekracza kwotę stanowiącą równowartość 25.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). W pozostałych przypadkach 

wymagane jest działanie jednego z członków Zarządu. 

2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być 

dokonywane wobec jednego członka Zarządu. 

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy decyzje podejmowane są na 

posiedzeniu w formie uchwał jednomyślnych przy dwuosobowym 

składzie Zarządu lub zapadających zwykłą większością głosów w 

przypadku 3 lub więcej osobowym składzie Zarządu, przy czym w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na kwartał, przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

innego członka Zarządu. Zawiadomienie o miejscu i czasie posiedzenia 

powinno zostać doręczone członkom Zarządu w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną, co najmniej na 3 dni robocze przed jego terminem. 

 

§ 22 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy 

albo nawiązywać z Fundacją stosunek cywilnoprawny. 

2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa uchwała 

Zgromadzenia Fundatorów.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 23 



1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Rok obrotowy Fundacji odpowiada rokowi kalendarzowemu, przy 

czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2019 r. 

3. Fundacja wyodrębnia rachunkowo nieodpłatną i odpłatną 

działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, w 

stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników 

każdej z tych form działalności z uwzględnieniem przepisów o 

rachunkowości. 

 

§ 24 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć 

się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie 

cel Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie 

Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu 

się ze stanowiskiem właściwego ministra. 

 

§ 25 

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

powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 

majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie 

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem 

treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność 

odpowiada celom Fundacji. 

 

§ 26 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

§ 27 

Zgromadzenie Fundatorów może w każdym czasie dokonać zmiany Statutu w 

drodze uchwały. 

 

§ 28 

W skład pierwszego Zgromadzenia Fundatorów wejdą Fundatorzy - Michał 

Bartosiński oraz Ewa Bartosińska. 

 

 

 

 



Fundatorzy: 

 

……………………

………… 

Ewa Bartosińska 

 

...............................

............. 

Michał Bartosiński 

 


