Statut Fundacji Kreatywnej Edukacji (tekst jednolity z dnia 18.10.2016)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed notariusz
Barbarą Bilińską dnia 24.02.2006, Rep A nr 392/2006.
§2
Fundacja nosi nazwę "Fundacja Kreatywnej Edukacji" w dalszej części zwana FKE i działa w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz
niniejszy statut.
§3
Siedzibą FKE jest miasto Bydgoszcz.
§4
FKE może tworzyć placówki terenowe.
§5

1.

Terenem działania FKE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów statutowych FKE może prowadzić działalność także
poza granicami RP.
§6

Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić
będzie działalność statutową odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą.
§7
Nadzór nad FKE sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

§8
FKE zakłada się na czas nieograniczony.

Rozdział II. Cele i zasady działania FKE

§9
Celem FKE jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
- rozpowszechniania innowacyjnych programów edukacyjnych,
- podejmowania i umacniania inicjatyw edukacyjnych, społecznych, sportowych, zdrowotnych,
kulturalnych i innych będących w centrum zainteresowania mieszkańców,
- zwiększania dostępności oferty edukacyjnej.
- wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulującego ich kreatywność
- walki z wykluczeniem społecznym, realizowanej w ramach ekonomii społecznej,
- rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej oraz oświatowo –wychowawczej,
- umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
- realizacji lub wspierania działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych,
chorych psychicznie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.
§ 10
FKE realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, propagujących programy
przygotowywane w ramach fundacji;
b) tworzenie programów modelowych kreatywnej edukacji dla żłobków, przedszkoli, szkół i
ośrodków edukacyjnych, a także prowadzących działalność kulturową;
c) organizowanie imprez kulturalnych, pokazów, konkursów, targów, spotkań, szkoleń, warsztatów i
konferencji;
d) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie
przyczyniającym się do realizacji celów FKE. Opisane wyżej ewentualne świadczenia finansowe
nie mogą stanowić wynagrodzenia dla osób je otrzymujących;
e) podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
f) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie
udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania FKE
g) tworzenie funduszu lokalnego
h) poradnictwo zawodowe i psychologiczne
j) organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na różnorodne spotkania krajowe i międzynarodowe

k) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego
l) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej
m) realizacji lub wspierania działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych,
chorych psychicznie do życia w pełnej integracji z społeczeństwem.
§11
Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzi:
a) działalność statutową odpłatną;
b) działalność statutową nieodpłatną;
c) działalność gospodarczą.

§ 12
Odpłatna działalność statutowa prowadzona jest w następującym zakresie:
a) organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) tworzenie programów modelowych kreatywnej edukacji;
c) organizowanie imprez kulturalnych, pokazów, konkursów, targów, spotkań, warsztatów,
szkoleń;
d) promowanie pionierskiej koncepcji sekwencyjnego uczenia się muzyki;
e) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym wybitnie
przyczyniającym się do realizacji celów FKE;
f) podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
g) poradnictwo zawodowe i psychologiczne;
h) organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na różnorodne spotkania krajowe
i międzynarodowe
§ 13
Nieodpłatna działalność statutowa prowadzona jest w następującym zakresie:
a)

współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi,
stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w
zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania FKE.

b)

wspieranie inicjatyw społecznych.

Rozdział III. Organy FKE

§ 14
Organem FKE jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
§ 15
1.

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych uchwałą Rady
Fundacji.

2.

Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

3.
4.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone Radzie Fundacji
Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów
statutowych,
c) kieruje działalnością gospodarczą Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
e) podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia subwencji, darowizn,
spadków i zapisów,
f) tworzy i znosi oddziały terenowe, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
g) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w
jednostkach organizacyjnych Fundacji oraz określa w regulaminie zakres ich
uprawnień i obowiązków,
h) ustala wielkość zatrudnienia oraz zasady wynagradzania pracowników Fundacji
oraz jej jednostek organizacyjnych,
i) ustanawia pełnomocników Fundacji,
j) organizuje pracę biura Fundacji.

5.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb posiedzeń nie
jest wymagany dla czynności zwykłego zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego
tryb posiedzeń nie jest wymagany.

6.

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają Prezes Zarządu lub jeden z
członków działający samodzielnie.

7.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

8.

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 16

1.

Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes
Zarządu.

2.

W miarę potrzeb Prezes może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im
zakres działalności Fundacji.

3.

Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do
akceptacji Zarządu.

4.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Warunki pracy i płacy
członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu określa drugi członek Zarządu.
§ 17

1.

Rada Fundacji liczy od dwóch do pięciu członków.

2.

Pierwszych Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Kolejni członkowie przyjmowani
są uchwałą Rady.

3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w
wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

4.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5.

Członek Rady nie może pełnić funkcji w innych organach Fundacji, nie może też być
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku, gdy
członek Rady podczas pełnienia swojej funkcji przestanie spełniać którykolwiek z
powyższych warunków, zostanie niezwłocznie odwołany przez pozostałych członków Rady.

6.

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia ani diet z tytułu pełnionej przez siebie
funkcji w Radzie.
§ 18

1.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe
funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

3.

Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Głos doradczy dla Zarządu w sprawach Fundacji.
3. Kontrola działalności Zarządu:

- kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji celów
- kontrola działalności finansowej, majątkowej i merytorycznej Fundacji
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji.
§ 20

Zmian statutu, w tym dotyczących celów Fundacji dokonuje Zarząd.

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§ 21

1.

Majątek FKE składa się z funduszu założycielskiego wniesionego przez Fundatora.
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2.100,00 zł, z czego
1.000,00 zł przeznacza się na działalność gospodarczą.

2.

Pozostałe dochody fundacji to: darowizny, zapisy, spadki, odsetki od lokat kapitałowych
i papierów wartościowych, dywidendy z akcji i udziałów w spółkach, zbiórki i inne społeczne
akcje organizowane przez i na rzecz Fundacji oraz ewentualne dochody z własnej
działalności gospodarczej oraz posiadanych nieruchomości.

3.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w
bankach.

4.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22

1.

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W celu realizacji woli
ofiarodawców mogą być tworzone w majątku fundacji odrębne fundusze.

2.

Dochody ze zbiórek i akcji społecznych mogą być wykorzystywane wyłącznie na
finansowanie działań, dla których je podjęto.

3.

Dochody Fundacji służą realizacji celów Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.

Rozdział V. Rachunkowość.

§ 23

Gospodarkę finansową i ewidencją księgową FKE prowadzi zgodnie z przepisami obowiązującymi
osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza FKE

§ 24

1.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie
z przepisami prawa i niniejszego Statutu.

2.

Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad przewidzianych
przepisami prawa podatkowego.

3.

Działalność gospodarcza prowadzona będzie w następującym zakresie:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych w zakresie kwalifikacyjnych kursów
e) działalność sponsorska.

§ 25

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
1)

bezpośrednio,

2)

poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny, usługowy lub
handlowy,

3)

w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, w spółkach z udziałem
podmiotów zagranicznych lub spółkach zagranicznych,
Fundacja może ubiegać się o wydanie jej niezbędnych koncesji i zezwoleń określonych
właściwymi przepisami.
§ 26

Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji określa w szczególności:
- wielkość zatrudnienia,
- zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenie,
nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej.
§ 27

Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych kosztów oraz po
opodatkowaniu należnymi podatkami – zysk przeznaczony na finansowanie działalności
statutowej Fundacji, a także zapewnić tworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§ 28

1.

Dla prowadzenia działalności gospodarczej FKE może tworzyć wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zakłady.

2.

Zakłady są jednostkami organizacyjnymi FKE i podlegają Zarządowi FKE.

3.

Kierownika zakładu powołuje Zarząd FKE i jest on kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu kodeksu pracy.

4.

Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących zakładem
określa uchwała Zarządu FKE.

Rozdział VII
. Połączenie i podział Fundacji
§ 29
1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych FKE może połączyć się z inną
fundacją.

2.

Połączenie z inną Fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Rady Fundacji.

3.

Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń
uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach
Statutu oraz form realizacji celów Fundacji powstającej w rezultacie połączenia.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 30

1.

Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź na skutek
decyzji o osiągnięciu założonych celów statutowych, podjętej przez Radę Fundacji.

2.

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

