FUNDACJA SZKOLNA
IM. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
(Tekst jednolity na podstawie Statutu Fundacji z dnia 9 kwietnia 1991 r. oraz zmian przyjętych Uchwałami Rady
Fundacji: nr 01/2007 z dnia 20. marca 2007 r.; nr 5/2007 z dnia 25. października 2007 r.; nr 06/2007 z dnia 22. listopada
2007 r.; nr 04/2010 z dnia 09. czerwca 2010 r.)

STATUT FUNDACJI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona aktem notarialnym w państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie, numer
repertorium A-V-5960/91 na czas nieograniczony, sporządzonym w dniu 9 kwietnia 1991 r., działa
na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
realizacji celów określonych w Statucie, Fundacja może prowadzić działalność na terenie Unii
Europejskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja dla celów współpracy na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami może
posługiwać się tłumaczeniem swej nazwy, Statutu i innych dokumentów dotyczących Fundacji
w wybranych językach obcych.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. Realizacja programu rozwoju edukacji, kultury, nauki, sztuki, ochrony zdrowia, sportu
i wypoczynku, ochrony środowiska oraz poprawy bazy materialnej szkół i innych placówek;
2. Wspomaganie inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych;
3. Propagowanie etyki chrześcijańskiej;
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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§7
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. Gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej, Unii Europejskiej i z poza jej granic.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą w zakresie produkcji, handlu i usług
we wszystkich branżach gospodarczych.
3. Prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, oświatowej i turystycznej.
4. Uczestniczenie w różnych formach przedsięwzięć ekonomicznych.
5. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych oraz zbiórek funduszy.
6. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy.
7. Współpracę ze środowiskami oświaty, nauki, kultury, osobami prawnymi i fizycznymi, a także
instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą oraz aktywowanie tych środowisk,
osób, instytucji i organizacji wokół celów statutowych Fundacji.
8. Realizację programów dotyczących:
a) upowszechniania edukacji patriotycznej i społecznej na każdym etapie kształcenia szkolnego
przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silnym powiązaniu
z potrzebami: kultury, nauki, sztuki i gospodarki – opartych na wiedzy i nowych
technologiach,
b) ochrony dziedzictwa kulturowego;
c) edukacji obywatelskiej, w tym samorządowej i unijnej;
d) edukacji ekonomicznej;
e) ochrony zdrowia i środowiska;
f) sportu, wypoczynku (np. bazy noclegowej) i turystyki.
9. Zmniejszanie różnic społecznych, edukacyjnych i kulturalnych istniejących pomiędzy:
a) Rzeczpospolitą Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej;
b) ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Unii Europejskiej i poza jej granicami.
10.Profilaktykę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniom
i patologiom.
11.Budowę, rozbudowę i rewitalizację infrastruktury placówek służących realizacji celów
statutowych Fundacji.
12. Współpracę z instytucjami Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i poza jej granicami:
rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów
zawartych w §6 Statutu.
13.Wykorzystywanie nowoczesnych technologii elektronicznych i internetowych, np. do produkcji
filmowej i telewizji internetowej.
14. Podejmowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.
§8
1. Zarząd Fundacji może inicjować powstawanie oddziałów terenowych Fundacji.
2. Na utworzenie Oddziału terenowego Fundacji wymagana jest pisemna zgoda Rady
Fundacji, która określa zasady funkcjonowania Oddziału i jego organów.
3. Oddziały terenowe Fundacji mogą zakładać własne rachunki oraz prowadzić własną księgowość.
4. Do czasu powołania Zarządu oddziału terenowego (wyodrębnienie się organizacyjno –
– finansowe), w jego imieniu i na jego rzecz działać będzie pełnomocnik powołany przez Zarząd
Fundacji.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
Na fundusz założycielski składa się wkład Fundatorów w kwocie 1100 zł (tysiąc sto złotych).
§ 10
Dochodami Fundacji są:
1. Subwencje, darowizny, dotacje, granty, spadki i zapisy otrzymane z terenu Rzeczpospolitej
Polskiej, Unii Europejskiej i z poza jej granic;
2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
Unii Europejskiej i poza jej granicami;
3. Wpływy z działalności gospodarczej;
4. Odsetki bankowe i dywidendy;
5. Dochody z operacji giełdowych i z majątku Fundacji.
6. Inne źródła.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji;
3. Inne organy Fundacji powołane przez Radę Fundacji.
Rozdział V
Rada Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Każdy z Fundatorów, niezależnie od wielkości środków finansowych przekazanych na
rzecz Fundacji, dysponuje jednym głosem w radzie.
5. Fundator będący osobą fizyczną bierze udział w obradach Rady Fundacji osobiście.
Pozostali Fundatorzy reprezentowani są przez stałego pełnomocnika, po uprzednim złożeniu
stosownego pełnomocnictwa Zarządowi Fundacji.
6. W obradach Rady z głosem doradczym mają prawo uczestniczenia donatorzy, którzy przekazali
na fundację co najmniej 50.000 zł w ciągu roku. Donatorem może być osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.
§ 13
1. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
2. Kadencja członka Rady Fundacji trwa trzy lata.
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3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
4. Rada Fundacji powołuje ze swego składu Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz jednego
lub dwóch wiceprzewodniczących, na okres dwóch lat. Przewodniczący Rady Fundacji lub
jeden z Wiceprzewodniczących kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji
na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, może nastąpić
w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy
nie mogą być w ten sposób pozbawiani członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z pełnionej funkcji w przypadku pisemnej
rezygnacji z członkostwa, a także w przypadku śmierci członka Rady Fundacji.
7. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać na swoje miejsce osobę, która w pierwszej
kolejności brana jest pod uwagę przez Radę Fundacji przy powoływaniu nowego członka.
8. Fundator, który rezygnuje bądź z innych przyczyn przestaje być członkiem Rady Fundacji, może
wskazać swego następcę, który w jego miejsce staje się członkiem Rady Fundacji.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo osoby
spełniającej opisane powyżej warunki, ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji członka Zarządu Fundacji, lub na czas trwania stosunku pracy.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady:
a) z własnej inicjatywy;
b) na pisemny wniosek Zarządu Fundacji;
c) na pisemny wniosek Fundatora;
d) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
3. Obrady Rady Fundacji organizuje Przewodniczący Rady Fundacji z powiadomieniem
zainteresowanych o porządku, terminie i miejscu obrad, na co najmniej 7 dni przed terminem
obrad Rady Fundacji.
4. Prawidłowo zwołana Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą
większością głosów.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad, wybieranego na
każdym posiedzeniu Rady Fundacji.
6. Kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności 2/3 ogółu członków Rady,
wymagana jest do podjęcia uchwał w zakresie:
a) powołania członka Rady Fundacji;
b) zmiany statutu Fundacji;
c) likwidacji Fundacji, zgodnie z § 27 statutu Fundacji.
7. Do udziału w obradach Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i organizacje spoza grona
Fundatorów – z głosem doradczym.
§ 15
Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie kierunków działania Fundacji w każdym roku kalendarzowym;
b) uchwalanie planów rzeczowych i finansowych Fundacji;
c) uchwalanie podziału dochodu Fundacji oraz sposobu pokrycia strat;
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d) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno – gospodarczej
Fundacji;
e) dokonywanie oceny działalności Zarządu;
f) podejmowanie uchwał o rozszerzeniu grona Rady Fundacji;
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
h) podjęcie uchwały o połączeniu z inną fundacją, a także warunkach tego połączenia;
i) powoływanie i określanie kompetencji organów Fundacji, które nie są
opisane w statucie;
j) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich
wynagrodzenia.
§ 16
Rada Fundacji, w celu wykonywania swoich zadań, określonych w niniejszym Statucie, jest
uprawniona w szczególności do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Rozdział VI
Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością wykonawczą Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zgodnie ze Statutem i zasadami ekonomicznego
działania, z ustawą o fundacjach i przepisami prawa, w sprawach niezastrzeżonych mocą
niniejszego Statutu do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Fundacji, od 2 do 3 Wiceprezesów i do 6 członków
powoływanych przez Radę Fundacji.
4. Zarząd Fundacji jest wybierany na okres trzech lat.
5. Członek Zarządu Fundacji może być wybierany na daną funkcję wielokrotnie, na kolejne
kadencje.
6. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji.
7. Prezes Zarządu Fundacji, jak i pozostali etatowi członkowie Zarządu Fundacji, mogą być
zatrudniani na podstawie umowy o pracę w oparciu o wcześniejszą uchwałę Rady Fundacji.
8. Zarząd Fundacji w całości, jak również jego poszczególni członkowie, mogą być odwoływani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady Fundacji.
9. W przypadku niemożności sprawowania funkcji członka zarządu, a w szczególności
w przypadku rezygnacji, śmierci, długotrwałej choroby bądź odwołania, Rada Fundacji uzupełnia
skład zarządu, z uwzględnieniem § 17 pkt 3. Osoba powołana w wyniku uzupełnienia, pełni
swoją funkcję do końca kadencji Zarządu, o której mowa w § 17 pkt 4.
10. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego
członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub osoby upoważnionej przez
niego do prowadzenia posiedzenia.
11. Zarząd zbiera się w celu odbycia obrad, co najmniej raz na 3 miesiące.
12. Posiedzenia zarządu zwołuje się na wniosek 2 członków zarządu lub Prezesa. Członków
Zarządu powiadamia się o posiedzeniach, co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym
posiedzeniem, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
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§ 18
Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. Podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju;
2. Zarządzanie majątkiem Fundacji;
3. Prowadzenie działalności Fundacji w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Fundacji;
4. Uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu, zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
instrukcji finansowo – księgowej, działalności gospodarczej Fundacji i jej wyodrębnionych
zakładów;
5. Powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów, filii, oddziałów;
6. Przedkładanie na żądanie Ministra Edukacji Narodowej lub Rady Fundacji sprawozdań
z działalności Zarządu Fundacji, analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych
i innych zasobów majątkowych Fundacji;
7. Reprezentowanie Fundacji w kraju i za granicą;
8. Zawieranie umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, spółkami prawa
handlowego, oraz organizacjami o charakterze społecznym lub gospodarczym.
Rozdział VII
Sposób reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie przez swoje podpisy, w tym Prezes Zarządu Fundacji lub jeden
z Wiceprezesów Zarządu Fundacji.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, oraz w sprawach niezwiązanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać jednoosobowo Prezes Zarządu
Fundacji.
Rozdział VIII
Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki
finansowej i ewidencji księgowej
§ 20
Fundacja realizuje swoje cele gospodarcze poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
produkcyjnej, usługowej, budowlanej i handlowej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 21
Dla prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone środki pochodzące z majątku
i dochodów Fundacji, w wielkości określonej corocznie przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu
Fundacji.
§ 22
Działalność gospodarcza Fundacji, prowadzona jest w rozmiarach służących celom Fundacji,
a w szczególności przez:
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1. Wyodrębnione jednostki organizacyjne: zakłady, filie, wydawnictwa, przedstawicielstwa, biura,
agencje i inne placówki;
2. Udział w spółkach, spółdzielniach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
§ 23
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania, a także wielkość środków na wynagrodzenia
i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej Fundacji, określa Zarząd
Fundacji.
§ 24
1. Fundacja nie jest uprawniona do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim
majątkiem w stosunku do jej Fundatorów, jak i Członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji,
pracowników Fundacji oraz osób bliskich, a więc takich, z którymi wyżej wymienione osoby
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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Fundacja nie może przekazywać w jakiejkolwiek formie prawnej należącego do niej
majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie będzie wykorzystywać własnego majątku na rzecz osób, o których mowa w ust. 1,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie ma uprawnień do dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby szczegółowo określone w ust. 1.
Rozdział IX
Zmiana statutu
§ 25
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, większością kwalifikowaną 2/3
głosów przy obecności minimum 2/3 ogółu członków Rady Fundacji.
2. Zmiany Statutu Fundacji nie mogą dotyczyć celów, określonych w akcie założycielskim,
do realizacji których Fundacja została ustanowiona.
Rozdział X
Połączenie z inną Fundacją
§ 26
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, dla efektywnego realizowania celów
statutowych.
2. Połączenie z inna Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Połączenie z inną Fundacją wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji, wyrażonej w formie
stosownej uchwały.
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Rozdział XI
Likwidacja Fundacji.
§ 27
Fundacja ulega likwidacji jedynie w razie:
a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
b) wyczerpania środków finansowych i majątku;
c) braku obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych, w drodze oceny stanu
faktycznego przez Radę Fundacji, w drodze stosownej uchwały.
§ 28
Decyzję o rozwiązaniu podejmuje Rada Fundacji, w drodze stosownej uchwały, podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji
§ 29
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 statutowych do likwidowanej Fundacji.

8

