STATUT
FUNDACJI EDUCATOR im. Ks. Stanisława Grada
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą EDUCATOR im. Ks. Stanisława Grada, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: ks. Mieczysława Różańskiego zwanego dalej fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Bogdana Grada w kancelarii notarialnej w
Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ignacego Mościckiego nr 38, w dniu 6 grudnia 2012 r.
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1.
2.
3.
4.
5.

Siedzibą fundacji jest miasto Tomaszów Mazowiecki w województwie łódzkim
Czas trwania fundacji jest nieograniczony
Fundacje może tworzyć oddziały i jednostki terenowe.
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych. Prowadzona działalność gospodarcza może być prowadzona
wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności statutowej.
§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może nadawać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1. Działalność oświatowa,
2. Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej
3. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw prospołecznych,
promowanie chrześcijańskiego systemu wartości oraz upowszechnianie wartości
ogólnoludzkich,
4. wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej,
5. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
6. działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sporu.
7. podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
8. wspieranie działalności charytatywnej
9. promocja i organizacja wolontariatu
10. organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych,
naukowych, kulturalnych wokół celów Fundacji,
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele dla których została powołana w szczególności poprzez:
1. działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie prowadzenia przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych,
klubów, ognisk, internatów, domów dziecka.
2. Przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
3. Inicjowanie różnych form opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
rozbitych, zagrożonych i wielodzietnych.
4. Wspieranie rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych
5. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych,
6. Współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową, organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji polskimi i zagranicznymi.
7. Prowadzenie działalności profilaktycznej i poradnictwa prawnego dla osób
uzależnionych
8. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej
sytuacji życiowe, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.
9. Inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej.
10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
11. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów dla dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin.
12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
13. Sprawowanie opieki pedagogicznej
14. Praca badawcza w zakresie pedagogiki
15. Wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą
16. Inicjowanie i współtworzenie międzynarodowej wymiany młodzieży
17. Umożliwianie rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i osób starszych.

18. Promowanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz dziedzictwa narodowego i
kulturowego
19. Wydawanie książek, biuletynów, folderów i informatorów
20. Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami.
21. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych
pochodzących od osób i instytucji z kraju i zagranicy.
22. Współpraca z władzami lokalnymi i środkami masowego przekazu
23. Podejmowanie działań ekologicznych
24. Organizowanie i finansowanie:
a. Seminariów, szkoleń, konferencji, konkursów
b. Imprez kulturalnych, takich jak festyny, targi, wystawy, pokazy, które służą
przed wszystkim promocji regiony lub budowaniu tożsamości kulturowej
c. Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w
tym w szczególności:
i. Folderów, plakatów, broszur
ii. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych
iii. Tworzenie stron internetowych
iv. Przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o
charakterze reklamowym i promocyjnym
25. Wznoszenie i remontowanie budowli i pomieszczeń z przeznaczeniem na realizacje
celów Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. wychowania przedszkolnego ( kod PKD: 85.10.Z ).
2. szkoły podstawowej (kod PKD: 85.20.Z).
3. gimnazjum (kod PKD: 85.31.A)
Przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest wychowanie
przedszkolne (PKD: 85.10.Z).
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych
oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa uzyskane przez
Fundację w toku jej działania.
2. Z majątku Fundacji 1000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
3. darowizn, spadków, zapisów,
4. dotacji i subwencji
5. środki z funduszy publicznych, europejskich oraz grantów,
6. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów i imprez publicznych organizowanych przez lub
na rzecz Fundacji,
7. dochodów z majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację.
8. odsetek od lokat kapitałowych
9. działalności gospodarczej.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13
1. Cały dochód Fundacji jest przeznaczony na realizacje jej celów statutowych.
§ 14
1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób z którymi członkowie jej
organów oraz jej pracownicy 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;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 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;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej
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 organów
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.
§ 15
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Fundacji.
§ 16
1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z trzech do sześciu członków
Kadencja Rady trwa pięć lat. Członkowie Rady mogą pełnić funkcje ponownie.
W skład Rady z mocy statutu wchodzi Fundator i każdorazowy Proboszcz Parafii św.
Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim lub ustanowiony przez każdego z nich
przedstawiciel.
5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
7. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator i proboszcz parafii św.
Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim lub ich przedstawiciele nie mogą być w ten
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
9. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez
członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku
pracy.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 17
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch
członków Rady, Prezesa Zarządu, dwóch członków Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na
piśmie.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków, chyba, że wymagana jest jednomyślność.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Zebrania Rady są protokołowane.
6. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 18
Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i
popularyzowania jej celów.
§19
1. Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.
2. Działalność w Radzie ma charakter społeczny.
§ 20
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania.
4. Uchwalanie rocznego preliminarza budżetu Fundacji.
5. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
6. Podejmowanie decyzji o wolontariacie lub zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
7. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
8. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu. .
9. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian Statutu Fundacji
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z Fundacją.
11. Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 21
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji
na pięcioletnią kadencję.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa i członków Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
6. Mandat Prezesa i członków Zarządu wygasa również w przypadku ich śmierci lub
rezygnacji.
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Prowadzenie spraw Fundacji
b) Prowadzenie biura Fundacji
c) Tworzenie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji
d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
e) uchwalanie regulaminów,
f) przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o
dofinansowanie
g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Posiedzenia zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek któregokolwiek z członków zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 24
1. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swe funkcje w ramach stosunku pracy lub w
ramach wolontariatu.
2. Stosunek pracy lub wolontariatu z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje
Przewodniczący Rady Fundacji po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę.
3. Prezes Zarządu samodzielnie nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z innymi osobami
zatrudnionymi w Fundacji oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy wobec
pracowników Fundacji. Uprawnienie to wykonywać może także inny członek
Zarządu, po uprzednim upoważnieniu go przez Zarząd.

Sposób Reprezentacji
§ 25
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Zmiana Statutu
§ 26
1. zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada za zgodą Zarządu.
2. Zmiany Statutu o których mowa w p. 1 nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów
Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.
§ 27
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.
§ 28
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 29
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 Rada Fundacji.
§ 30
1. decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. Likwidatorzy Fundacji powinni zakończyć sprawy bieżące Fundacji, ściągnąć
wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji.
3. Likwidatorzy Fundacji mogą zaciągać nowe zobowiązania Fundacji tylko wówczas, gdy
jest to konieczne do zakończenia bieżących spraw Fundacji.
4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji
bilans jej zamknięcia.
5. Bilanse, o których mowa w p. 4 przedstawione są Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
6. Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia likwidacji likwidatorzy podejmują uchwałę o
zakończeniu likwidacji.
7. Po zakończeniu likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie
Fundacji z rejestru.
§ 31
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach lub na parafię św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim..

Postanowienia końcowe
§ 32
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw
edukacji.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

