STATUT
FUNDACJA TAX
(dawna FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI)

Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Edukacji i Twórczości, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora Jerzego Henryka Szlagatysa, aktem notarialnym sporządzonym
przed asesorem notarialnym Dorotą Dermont, zastępcą notariusza w Sopocie Aleksandry
Becka, w dniu 21 lutego 2007 roku, Repertorium A Nr 956/2007, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 2.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

1.
2.
3.

§ 4.
Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, fundacji w kraju i zagranicą.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniami nazwy w
wybranych językach.

§ 5.
Fundacja może ustanowić odznaki, medale nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym, którzy w szczególny sposób wspierali działalność Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
1. Celem Fundacji jest rozwój nowoczesnej edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem
edukacji twórczej poprzez:
a) Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości,
b) Kreowanie twórczego rozwoju jednostek ludzkich i grup społecznych,
c) Inspirowanie jednostek ludzkich do kreatywnego życia,
d) Zwiększanie dostępności kształcenia oraz podnoszenie poziomu wykształcenia,
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e) Tworzenie programów wyrównywania szans i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i
słuchaczy,
f) Podnoszenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia,
g) Integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanych na rynku pracy,
h) Zmniejszanie dysproporcji poziomu edukacji i oświaty pomiędzy miastem a wsią,
i) Dbałość o regionalne dziedzictwo kulturowe,
j) Rozwój lokalnej infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
k) Rozwój usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego.
2.

Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:
a) tworzenie nowatorskiej oferty edukacyjnej i oświatowej.
b) tworzenie nowych programów, materiałów edukacyjnych w zakresie edukacji twórczej.
c) realizację przedsięwzięć edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy nauczania.
d) działania edukacyjne przyczyniające się do rozwoju osobowości.
e) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i treningów służących do podnoszeniu efektywności nauczania.
f) upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
g) przyznawanie nagród i stypendiów.
h) poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej.
i) upowszechnianie alternatywnych form zatrudnienia i metod organizacji pracy.
j) promowanie edukacji twórczej na obszarach wiejskich.
k) zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, wspierających
wszelkie formy zdalnego kształcenia i doskonalenia zawodowego takie jak: specjalizowane systemy dla niepełnosprawnych, doskonalenie zawodowe dorosłych, systemy wspierające edukację trzeciego wieku oraz wspieranie edukacji szkolnej i studiów wyższych.
l) współpracę z różnymi organizacjami i osobami na forum krajowym i międzynarodowym.
m) udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
n) współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania.

Majątek i dochody Fundacji
§ 7.
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest
kwota 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiorek publicznych, aukcji,
d) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację,
e) funduszy pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej,
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4.

5.

1.
2.

f) odsetek bankowych.
Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być
sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi
spadkowe.
§ 8.
Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.
Koszty działalności Fundacji pokrywa się ze środków Fundacji.

Działalność Gospodarcza
1.

2.
3.
4.

5.

§ 9.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, bezpośrednio lub
poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne, zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe.
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundacje organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd.
W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może
wspólnie podejmować przedsięwzięcia z innymi fundacjami, spółkami prawa handlowego,
cywilnego, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi oraz jednostkami, które nie
posiadają osobowości prawnej, z kraju i zagranicy.
Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznacza się na realizację celów statutowych
Fundacji.

§ 10.
Przedmiotem działalności Fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej
dalej PKD jest:
1. schroniska turystyczne /55.21.Z/,
2. reklama /74.40.Z/,
3. działalność fotograficzna /74.81.Z/,
4. działalność związana z organizacją targów i wystaw /74.87.A/,
5. przedszkola /80.10.A/,
6. szkolnictwo podstawowe /80.10.B/,
7. działalność edukacyjna zespołu szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
/80.10.C/,
8. szkolnictwo gimnazjalne /80.21.A/,
9. szkolnictwo artystyczne nie dające uprawnień zawodowych /180.21.B/,
10. szkolnictwo licealne ogólnokształcące 180.21.C/,
11. działalność zespołów pieśni i tańca /192.31.D/,
12. działalność galerii i salonów wystawienniczych /192.31.E/,
13. działalność związana ze sportem, pozostała /92.62.Z/.
3

Finanse fundacji
§ 11.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od statutowej.

Władze Fundacji
§ 11'.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2. Zarząd.
§ 12.
1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w liczbie do 3 osób. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, złożenia rezygnacji,
nie brania udziału w posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy lub wykluczenia przez
Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej
członków za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady.
§ 13.
Do zadań Rady należy:
1. uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,
2. ocena działalności merytorycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni,
3. ocena programu działania zarządu Fundacji na rok przyszły,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5. wyrażenie zgody na rozpoczęcie i likwidowanie działalności jednostek gospodarczych
Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 14.
Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady.
Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.
Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne.

§ 15.
Zarząd pełni funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji.
§ 16.
1. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.
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2. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest Rada Fundacji.
§ 17.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, pozostali członkowie pełnią funkcje Wiceprezesów.
3. Zarząd Fundacji powoływany jest na 4-letnią kadencję. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład
osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili
objęcia przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w trakcie kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
§ 18.
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może
nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
§ 19.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację, jeżeli zlecane im zadania nie pokrywają się z obowiązkami z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, określonymi w § 20.
§ 20.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji
2. dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych
Fundacji,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
e) uchwalanie regulaminów,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
§ 21.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczy głosów rozstrzyga glos Prezesa.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§ 22.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
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2. Funkcje Kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.

Postanowienia końcowe
§ 23.
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celu Fundacji.
§ 24.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.
§ 25.
1. O likwidacji Fundacji decyduje Rada większością 2/8 głosów statutowego składu Rady.
2. Likwidatora Fundacji powołuje Rada.
3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności,
c) sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenia planu finansowego likwidacji i planu zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań finansowych oraz spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru,
h) przekazania dokumentów Fundacji do archiwum.
§ 26.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na rzecz działających na terenie RP fundacji o zbliżonych celach.

Statut niniejszy został sporządzony i przyjęty w dniu 21 lutego 2007 roku przez Fundatora Jerzego Henryka Szalgatysa.
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