
TEKST JEDNOLITY  

FUNDACJI „NASZEJ SZKOLE” Z/S w ŚWIDNICY 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

Ustanawia się Fundację „Naszej Szkole”, na rzecz Społecznej Szkoły 

Podstawowej w Świdnicy, zwaną w dalszej części statutu Fundacją. ----------------- 

 

§ 2 

Fundacja jest ustanowiona przez rodziców dzieci z trzech klas alternatywnych 

(0,I,II przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdnicy). Akt Notarialny 

sporządzony w dniu 12 listopada 1991 r. w Państwowym Biurze Notarialnym 

w Świdnicy, Repertorium nr 3915/1991. ----------------------------------------------------------- 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica. ------------------------------------------------------ 

 

§ 4 

 Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.---------------------------------------------------------- 

 

§ 5 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.--------------------- 

 

§ 6 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i 

przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom 

fizycznymi prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do 

realizacji celów fundacji.-------------------------------------------------------------------------------------- 



§ 7 

Nadzór zewnętrzny  nad fundacją  sprawuje Minister Edukacji Narodowej. ---- 

 

Rozdział 2. Cele i formy działania.  

 

§ 8 

Celem Fundacji jest inspirowanie, organizowanie i finansowanie działalności 

zmierzającej do powstania i sprawnego funkcjonowania pełnej Społecznej 

Szkoły Podstawowej, a w przyszłości także innych form kształcenia i 

wychowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 9 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja Podejmuje wszelkie dostępne i zgodne 

z prawem działania, a w szczególności: -------------------------------------------------------------- 

1) opracowanie koncepcyjne i realizację adaptacji budynku ------------------------ 

2) zakup wyposażenia niezbędnego w procesie dydaktyczno-

wychowawczym---------------------------------------------------------------------------------------- 

3) szeroko rozumiana opieka nad uczniem, także pozalekcyjna ------------------ 

4) stwarzanie warunków dla ścisłej współpracy szkoły z domem 

rodzinnym ucznia ------------------------------------------------------------------------------------- 

5) pomoc w twórczym kształtowaniu osobowości ucznia --------------------------- 

6) propagowanie i wdrażanie najlepszych innowacji w dziedzinie 

dydaktyki i wychowania -------------------------------------------------------------------------- 

7) inspiracja do opracowania i wdrażania programów autorskich. -------------- 

 

 

 

 

 



§ 10 

Realizacja celów Fundacji następuje poprzez: ---------------------------------------------------- 

1) organizowanie funduszy i prowadzenie działalności gospodarczej dla 

funkcjonowania szkoły, ---------------------------------------------------------------------------- 

2) Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie rada Fundacji uzna 

za potrzebne dla osiągnięcia celów Fundacji. ------------------------------------------- 

 

Rozdział 3. Organy Fundacji. 

 

§ 11 

Organami Fundacji są: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Rada Fundacji ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Prezydium Rady --------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Zarząd Fundacji ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozdział 4. Rada Fundacji. 

 

§ 12 

Rada Fundacji zwana w dalszej części statutu Radą składa się do najmniej z 

dwudziestu osób. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 13 

Członkami Rady są Fundatorzy. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



§ 14 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy: ----------------------------------------------------------- 

1) wybór członków Prezydium Rady, ---------------------------------------------------------- 

2) przyjmowanie sprawozdań Prezydium Rady z rocznej jego i Zarządu 

działalności i udzielanie Zarządowi absolutorium, ----------------------------------- 

3) podejmowanie uchwał dotyczących koncepcji działań Fundacji, ------------- 

4) podejmowanie uchwał ogólnego podziału środków z budżetu rocznego 

Fundacji, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, -------------------- 

6) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji. --------------------------------------------------- 

 

§ 15 

Rada zbiera się przynajmniej raz w roku na zebraniu zwyczajnym, które 

powinno się odbyć w terminie do 31 marca. Nadzwyczajne zebranie Rady 

może być zwołane przez Prezydium Rady, z jego inicjatywy lub na wniosek 

1/3 Członków Rady Fundacji, w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku 

w Kancelarii Fundacji.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 16 

1) Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 

przynajmniej połowy jej członków, -------------------------------------------------------------- 

2) w przypadku zmiany statutu i uchwały o likwidacji Fundacji wymagana 

jest zgoda co najmniej 2/3 wszystkich głosów Rady. ------------------------------------ 

 

§ 17 

Tryb pracy Rady (porządek obrad, sposób podejmowania uchwał) określa 

regulamin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Rozdział 5.  Prezydium Rady. 

 

§ 18 

Prezydium Rady składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz 2-6 

członków. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kadencja członków Prezydium Rady trwa dwa lata, nie dłużej niż dwie 

kadencje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 19 

Do kompetencji Prezydium Rady należy: --------------------------------------------------------- 

1) przygotowanie obrad Rady, a w szczególności w sprawach zmian w 

statucie, podziału środków budżetowych, koncepcji działania Fundacji, ----- 

2) przygotowanie sprawozdań z rocznej działalności Prezydium oraz 

dostarczanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu przez Zarząd 

sporządzonych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) uchwalanie regulaminów, o których mowa w niniejszym statucie, -------------- 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -------------------------------------- 

5) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Zarządu, ------------------------ 

6) sprawowanie bieżącego nadzoru nad organami prowadzonych szkół lub 

innych form kształcenia i wychowania, -------------------------------------------------------- 

7) wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza. ------------- 

 

Rozdział 6.  Zarząd  Fundacji. 

§ 20 

Zarząd Fundacji składa się z prezesa, jego zastępcy oraz skarbnika, 

powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Rady. -------------------------------- 

 

 

 



§ 21 

1) Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje bieżącą jej 

działalnością poprzez dokonywanie wszystkich czynności z tym 

związanych, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady i Prezydium, ------------ 

2) Szczegółowe obowiązki i uprawnienia Zarządu są określone w 

regulaminie. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§  22 

1) Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał większością głosów ------- 

2) w sprawach nie cierpiących zwłoki czynności nie przekraczające zwykłego 

zarządu majątkiem, może dokonywać każdy członek Zarządu. Czynność 

taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu. --------------- 

 

§ 23 

1) oświadczenia woli za Fundację składają dwaj członkowie Zarządu przy 

czym w przypadku oświadczeń powodujących powstanie zobowiązań 

Fundacji jednym z nich musi być skarbnik. -------------------------------------------------- 

2) Zarząd może być zastępowany przez pełnomocnika ustanowionego 

uchwałą Zarządu po akceptacji przez Prezydium Rady. ------------------------------- 

 

Rozdział  7.  Fundatorzy. 

 

§ 24 

Fundatorami są osoby spełniające następujące warunki: ---------------------------------- 

1) wpłata na rzecz Fundacji kwoty pieniężnej będącej równowartością 

pięćdziesięciu dolarów USA ( lub innej kwoty – ustalonej przez Radę 

Fundacji) w terminie do 28.08. – roku odpowiadającego przystąpieniu do 

Fundacji, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



2) są rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka uczęszczającego do szkoły 

powołanej przez Fundację. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 25 

Fundację mogą wspierać osoby indywidualne lub instytucje. ---------------------------- 

Osoby wspierające Fundację mogą brać udział w zebraniach Fundacji bez 

prawa głosu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 26 

Dokonywane wpłaty nie będą zwracane. ----------------------------------------------------------- 

 

Rozdział 8.  Majątek Fundacji. 

 

§ 27 

Pierwszy majątek Fundacji pochodzi od Fundatorów i jest wskazany w 

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. ----------------------------------------------------- 

Fundacja może nabywać dalszy majątek w każdej formie nie zabronionej 

przez prawo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 27a 

W Fundacji zabrania się: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”. --------- 



2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

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

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach. ------------------------------------------------------------------------- 

3) wykorzystywania 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Rozdział 9.  Działalność gospodarcza. 

 

§ 28 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą wyłącznie realizacji jej 

celów statutowych. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 29 

Rodzaj i zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest 

następujący: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie 

budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, drewnianych, 

metalowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, a także w zakresie 

przemysłu poligraficznego. ---------------------------------------------------------------------------- 

2) Świadczenie usług, w tym usług polegających na przewozie, spedycji, 

wykonywaniu umów agencyjnych i zlecenia, reklamy, wynajmie, 

dzierżawieniu, przechowywaniu rzeczy, organizowaniu imprez, 



odczytów, konferencji, kursów, usług w zakresie kultury i sztuki, 

projektowych, a także w zakresie gospodarki komunalnej i pośrednictwa. - 

3) Działalność handlowa w zakresie handlu hurtowego i detalicznego 

towarami krajowymi i importowanymi, a także sprzedaż komisowa. --------- 

4) Działalność wydawnicza oraz akwizycja towarów i usług. --------------------------- 

5) Prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, 

szkół ogólnokształcących licealnych, szkół policealnych i pomaturalnych, 

nauka języków obcych, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe 

formy kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane. -------------------------------------- 

 

§ 30 

Dochód osiągany z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację 

celów statutowych. Uchwały w tym zakresie podejmuje Zarząd w 

porozumieniu z Prezydium Rady. --------------------------------------------------------------------- 

 

Rozdział 10. Likwidacja fundacji 

 

§31 

1) Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2) O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania.------------------------------------------------------------------- 

3) Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą 

zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających 

w RP organizacji o zbliżonych celach statutowych. ---------------------------------- 

 


