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Postanowienia ogólne 

  

§ 1  

  

1. FUNDACJA „CENTRUM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:  

2. Annę Różę Makaruk zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Małgorzatę Krakowiecką w kancelarii notarialnej w Warszawie-Wesoła, ul. Jana Pawła II 68, w dniu 

4.12.2015 r.  

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

niniejszego statutu.  

4. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem.  

  

§ 2  

  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sulejówek.   

2. 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. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może 

wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.  

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  w wybranych 

językach obcych.  

  

§ 3  

  

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 

Fundację lub dla samej Fundacji.  

  

Cele i zasady działania Fundacji  

  

§ 4  

  

Celem Fundacji jest działalność oświatowa w ramach działalności pożytku publicznego, szczególnie w zakresie 

inicjowania i wspierania działań związanych z rozpoznawaniem i rozwijaniem zdolności dzieci i młodzieży oraz 

ich zainteresowań.   

  

§ 5  

  

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. prowadzenie badań pozwalających na ocenę potrzeb społecznych w zakresie możliwości rozwijania 

zdolności przedmiotowych, społeczno-emocjonalnych, kreatywności oraz zainteresowań dzieci  

i młodzieży na określonym terenie (73.20.Z) 

b. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji (94.99.Z) 

c. prowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu 

oświaty realizujących kształcenie na określonym terenie, w tym organizowanie zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych oraz wspieranie osób zajmujących się realizacją takiej działalności (85.59.B) 

d. wspieranie i współpracę z organizacjami, placówkami oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych (94.99.Z) 

e. zakładanie i prowadzenie ośrodków, punktów konsultacyjnych oraz placówek realizujących cele 

Fundacji (85.59.B) 
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f. udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz specjalistycznej związanej  

z rozpoznawaniem i rozwijaniem zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży (85.60 Z) 

g. organizowanie oraz udział w spotkaniach, warsztatach, kursach, konferencjach, szkoleniach oraz 

imprezach kulturalnych i sportowych (94.99.Z) 

h. organizowanie działań służących podniesieniu kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem 

zdolnym (85.59.B) 

i. popularyzowanie wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwijania zdolności oraz zainteresowań dzieci,  

młodzieży i dorosłych wśród nauczycieli (58.19.Z) 

j. organizowanie koncertów, występów, pokazów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców (94.99.Z) 

k. działalność oświatowo-wychowawczą, edukacyjną, informacyjną, naukowo-techniczną i badawczą  

w zakresie realizacji celów statutowych (94.99.Z) 

l. rozpoznawanie i rozwijanie zdolności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych (88.99.Z) 

m. organizacja i uczestnictwo w akcjach charytatywnych (88.99.Z) 

2. Fundacja może świadczyć nieodpłatnie cele statutowe związane z rozpoznawaniem i rozwijaniem 

zdolności dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.  

3. Powyższe działania zmierzające do realizacji celów statutowych prowadzone są jako odpłatna działalność 

pożytku publicznego i nieodpłatna działalność pożytku publicznego. Zarząd Fundacji może uchwalić 

dodatkowe działania zbieżne z głównym celem określonym w § 4 niniejszego statutu.  

 

§ 6  

  

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.  

  

Majątek i dochody Fundacji  

  

§ 7  

  

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki 

finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przed Fundację w toku jej działania.  

  

§ 8  

  

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  

a. darowizn, spadków, zapisów,  

b. dotacji i subwencji oraz grantów,  

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

d. dochodów z majątku Fundacji,  

e. odsetek bankowych,  

f. wpłat 1% podatku od podatników, 

g. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

h. dochodów z działalności gospodarczej.  

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 

Fundacji. 

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego. 

4. Zabrania się: 

a. udzielania 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", 

b. 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, 
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c. 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, 

d. 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. 

 

Działalność gospodarcza  

  

§ 9  

  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Działalność gospodarcza jest fakultatywna w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

3. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych.  

  

Organy Fundacji  

 

§ 10  

 

Zarząd Fundacji 

  

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, dalej zwany Zarządem.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.   

3. Zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony przez  Fundatora.  

4. Na czele Fundacji stoi Prezes, wybrany przez Członków Zarządu.   

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Członków Zarządu,  

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej oraz uchwały Zarządu,  

c. śmierci Członka Zarządu.  

6. Zarząd ma prawo do odwołania Członka Zarządu w przypadku nie wypełniania nałożonych na niego 

obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.   

7. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, 

której dokonują pozostali Członkowie Zarządu podejmując uchwałę.  

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

9. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

10. Fundator dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy,  

w szczególności Radę Programową. 

 

§ 11 

 

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

2. Do kompetencji Zarządu należą:  

a. kierowanie działalnością Fundacji,  

b. realizacja celów statutowych,  

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d. zarządzanie majątkiem Fundacji,  

e. podejmowanie uchwał,  

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  

g. dokonywanie zmian w statucie,  

h. podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej 

Fundacji.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
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4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, podając informację o terminie i miejscu telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną.    

5. Prezes jest zobowiązany poinformować o planowanym posiedzeniu Zarządu wszystkich Członków 

Zarządu.  Ponadto Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek pozostałych 

członków Zarządu.  

6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W zależności od liczby 

Członków Zarządu kworum wynosi 2 osoby przy 3 członkach lub 3 osoby przy 4 i 5 członkach.  

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

 

Sposób reprezentacji  

  

§ 12 

  

1. Oświadczenia woli w sprawach innych niż majątkowe w imieniu Fundacji może składać każdy Członek 

Zarządu samodzielnie.  

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, ustalania wynagrodzeń oraz wydatkowania środków 

finansowych decyzje są podejmowane przez dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcę.  

 

Rada Fundacji 

 

§ 13 

 

 

1. Rada Fundacji, dalej zwana „Radą” jest obligatoryjnym, kolegialnym organem nadzoru i kontroli  

z głosem doradczym i opiniotwórczym. 

2. Rada składa się z 1 do 5 osób. 

3. Pierwszą Radę powołuje Fundator na czas nieokreślony, a jej uzupełnienia i zmian dokonują Członkowie 

Rady. Członkiem Rady może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.  

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego oraz pozostawać z nimi  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

6. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji.  

8. Koszty biurowe (drukowanie dokumentów) działalności Rady pokrywa Zarząd.  

9. Ustanie członkostwa w Radzie następuje na skutek:  

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Członków Rady,  

b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej oraz uchwały Rady,  

c. śmierci Członka Rady.  

10. W razie, gdy skład Rady ulegnie zmniejszeniu podczas trwania kadencji, uzupełnienie składu może 

nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie Rady podejmując uchwałę.  

11. Do kompetencji Rady należy: 

a. ustalanie kierunków działania Fundacji, 

b. zatwierdzanie zmian w statucie Fundacji, 

c. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu wykorzystania zgromadzonych 

środków, 

d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, w tym finansowego, 

e. wyrażanie zgody na zbycie przez Zarząd majątku Fundacji, 

f. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

12. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, podając 

informację o terminie i miejscu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
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13. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

 

 

Zmiana Statutu  

  

§ 14  

  

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.   

  

Połączenie z inną fundacją  

  

§ 15  

  

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.  

  

§ 16  

  

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.   

     

Likwidacja Fundacji  

  

§ 17  

  

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy Członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających  

w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.  

  

Nadzór  

  

§ 18  

  

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

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok 

kalendarzowy. 

  

  

  

  

  

Sulejówek, 15.09.2020 r.               

                    

  

  


