Tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2018 roku

STATUT
FUNDACJI „NAUKA I PRACA"
SIÓSTR IMIENIA JEZUS
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: FUNDACJA „NAUKA I PRACA" SIÓSTR
IMIENIA JEZUS, ustanowiona przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, zwane dalej
„FUNDATOREM", w imieniu którego działa Krystyna Kusa Przełożona
Generalna aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
Barbara E. Krukowicz Notariusz w Warszawie przy ul. Waszyngtona 24/8
dnia 9 czerwca 2000 roku Repertorium A Nr 3274/2000, działa na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.
U. 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 17 maja
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 154 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia
29 maja 2003 roku z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja podlega rejestrowi w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja jest organizacją pożytku
prowadzącą działalności gospodarczej.

publicznego,

non-profit,

nie

§3
Siedzibą Fundacji jest Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Bł.
Honorata Koźmińskiego w Warszawie przy ulicy Smoleńskiego 31.
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§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§6
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.

§7
Organem nadzoru jest Fundator – Zgromadzenie Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

§8
Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej
nazwę i siedzibę.

§9
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym,
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§ 10
Cele Fundacji są następujące:
1. Wspieranie

działalności

oświatowo

–

wychowawczej

wśród

dzieci

i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat, prowadzonej przez Zgromadzenie
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Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Warszawie – w gimnazjum, w szkole
podstawowej i przedszkolu.
2. Wspieranie

rozbudowy

i

wyposażenia

bazy

szkoły

podstawowej

i gimnazjum, finansowanie zakupu pomocy naukowych i szkolnych,
dofinansowanie remontu budynku szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w szczególności
poprzez pomoc finansową i rzeczową udzielaną ich dzieciom.
4. Działania zmierzające do rozwoju edukacji, oświaty, wychowania, nauki
wśród dzieci i młodzieży.
5. Działania zmierzające do rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej na cele Fundacji, o której
mowa w § 10.
2. Pomoc

finansową

i

rzeczową

uczniom,

polegającą

na

udzielaniu

stypendiów uczniom wybitnie zdolnym, opłacanie wyżywienia, wycieczek,
obozów, nauki języków obcych, imprez sportowych i rekreacyjnych
uczniom potrzebującym wsparcia finansowego.
3. Organizowanie
nauczycieli.

i

finansowanie

kursów

metodycznych

dokształcania

4. Organizowanie i finansowanie międzyszkolnych konkursów, zawodów
sportowych, imprez rekreacyjnych.
5. Organizowanie i finansowanie nauki języków obcych.
6. Organizowanie i finansowanie kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów
w ramach „zielonej szkoły".
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ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ I NIEODPŁATNEJ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 12
Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność
odpłatną w zakresie:
1.

Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej na cele Fundacji - kod
PKD 85.32.C

2.

Pomocy finansowej i rzeczowej uczniom, polegającej na udzielaniu
stypendiów uczniom wybitnie zdolnym, opłacania wyżywienia,
wycieczek, obozów, nauki języków obcych, imprez sportowych
i rekreacyjnych uczniom wymagającym wsparcia finansowego – kod
PKD 85.32.C

3.

Organizowania i finansowania kursów metodycznych dokształcania
nauczycieli – kod PKD 80.42.A

4.

Organizowania i finansowania międzyszkolnych konkursów,
zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych – kod PKD 92.62.Z

5.

Organizowania i finansowania nauki języków obcych – kod PKD
80.42.A

6.

Organizowania i finansowania kolonii i obozów, wycieczek, wyjazdów
w ramach „zielonej szkoły” – kod PKD 85.32.C

§ 13
Fundacja w ramach działalności pożytku publicznego prowadzi działalność
nieodpłatną w zakresie:
1.

Organizowania pomocy finansowej i rzeczowej na cele Fundacji kod PKD 85.32.C

2.

Pomocy finansowej i rzeczowej uczniom, polegającej na udzielaniu
stypendiów uczniom wybitnie zdolnym, opłacania wyżywienia,
wycieczek, obozów, nauki języków obcych, imprez sportowych
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i rekreacyjnych uczniom wymagającym wsparcia finansowego – kod
PKD 85.32.C
3.

Organizowania i finansowania kursów metodycznych dokształcania
nauczycieli – kod PKD 80.42.A

4.

Organizowania

i

finansowania

międzyszkolnych

konkursów,

zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych – kod PKD 92.62.Z
5.

Organizowania i finansowania nauki języków obcych – kod PKD
80.42.A

6.

Organizowania

i

finansowania

kolonii

i

obozów,

wycieczek,

wyjazdów w ramach „zielonej szkoły” – kod PKD 85.32.C

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) w gotówce wymieniony w akcie notarialnym jej
ustanowienia.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
1. Dochody Fundacji pochodzą z:

2.

a)

darowizn, spadków i zapisów,

b)

subwencji osób prawnych,

c)

dotacji,

d)

dochodu ze zbiórek i imprez publicznych,

e)

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz lokat,

f)
wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nabycie przez Fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny
pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest
wolne od podatku od spadków i darowizn.
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3.

Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji.

4.

Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji

w

stosunku

do

członków

organów

Fundacji

lub

pracowników 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 tytułem przysposobienia, opieki
lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych
niż

w

stosunku

przekazanie

to

do

osób

następuje

trzecich,
bezpłatnie

w

szczególności,

lub

na

jeżeli

preferowanych

warunkach,
c)

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich,

d)

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

§ 17
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, że stan
czynny tego spadku znacznie przewyższy długi spadkowe.
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ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§ 18
Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji.

§ 19
1.

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób.

2.

Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje Fundator.

3. Zarząd, jak i poszczególni jego członkowie są wybierani na czas
nieokreślony. Liczebność Zarządu ustala Fundator.
4. Członkowie Zarządu i Prezes mogą być w każdej chwili odwołani przez
Fundatora.

§ 20
Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 21
1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych i programów działania
Fundacji,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, ustalanie
regulaminu pracy Fundacji.

3.

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

4.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, przy czym
do ważności uchwał wymagana jest obecność większości członków
Zarządu.
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§ 22
Członkowie organów Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji.

§ 23
1. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. Zarząd Fundacji jest obowiązany przedkładać Fundatorowi w terminie
do dnia 31 marca sprawozdanie za rok ubiegły oraz sprawozdanie do
właściwego ministerstwa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na dwa miesiące .

§ 24
Rada Fundacji
1.

Rada Fundacji pełni funkcję nadzoru i kontroli.

2.

W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 10 osób.

3.

Członków

Rady

Fundacji,

w

tym

Przewodniczącego

na

czas

nieokreślony powołuje Fundator.
4.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci członka
Rady, na skutek rezygnacji oraz w wypadku odwołania przez
Fundatora, naruszenia Statutu lub skazania prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5.

Nowych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały
pełnić funkcję lub dla poszerzenia składu powołuje Fundator.

6.

Rada Fundacji co najmniej raz w roku kontroluje majątek i wyniki
ekonomiczne Fundacji oraz zgodność wydatków z celami statutowymi
Fundacji. Rada Fundacji corocznie zatwierdza roczne sprawozdanie
finansowe Fundacji i udziela absolutorium członkom Zarządu

7.

W celu wykonywania swych zadań Rada Fundacji otrzymuje od
Zarządu wgląd w dokumenty Fundacji.
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8.

Wnioski Rady Fundacji z kontroli finansowej i ocena zgodności
wydatków z celami statutowymi Fundacji stanowią integralną część
rocznego sprawozdania Fundacji.

9.

Uchwały Rady Fundacji podejmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności powyżej połowy uprawnionych do
głosowania.

10. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka
Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
11. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane i odbywają się co
najmniej raz w roku kalendarzowym.
13. W Radzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny
członków Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub w podległości z tytułu zatrudnienia
oraz osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 25
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu.
2. Fundator ma prawo zmienić cel Fundacji w każdym czasie,
w szczególności w celu dostosowania statutu Fundacji do obowiązującego
prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana celu Fundacji powinna każdorazowo
pozostawać w zgodzie z pierwotnym celem Fundacji, dla którego Fundacja
została powołana.
9

Tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2018 roku

§ 26
1.

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

lub

w

razie

wyczerpania

się

środków

finansowych

i majątkowych.
2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

3.

W decyzji o likwidacji Fundacji, Fundator wyznacza jej likwidatora.

§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy.

W imieniu Fundatora

______________________________________________________
Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod
opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
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