Tekst jednolity z dnia 08.05.2015 r.
STATUT FUNDACJI NADWIŚLAŃSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja nosi nazwę Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego
(zwana dalej “Fundacją”), ustanowiona przez Annę Wieczorek – Niebielską (zwaną
dalej ”Fundatorem”), aktem notarialnym z dnia 03.03.2015 sporządzonym przed
notariuszem Grażyną Cylińską notariuszem w Warszawie w kancelarii notarialnej przy
ul. Izbickiej 1.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w
ramach działań statutowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i agencje do realizacji poszczególnych
zadań, działające w ramach osobowości prawnej Fundacji i na podstawie
przepisów niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
5. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie
organy.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4.
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby
Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranica posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
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Rozdział II.
Cele, zasady, formy i zakres działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Popularyzacja wiedzy naukowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i całych
rodzin.
2. Promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu, rozwój zainteresowań
oraz organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i ich rodzin.
3. Działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności
lokalnych.
4. Działania podtrzymujące tradycję narodową i pielęgnujące polskość.
5. Wspieranie i prowadzenie działań kulturalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji
kulturalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, w
tym promocja kultury mniejszości narodowych i etnicznych;
6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa.
7. Kształcenie osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą,
osobami dorosłymi i ich rodzinami oraz szkolenie nowej kadry.
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz równych praw kobiet i
mężczyzn.
9. Działalna na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy z zagranicznymi podmiotami o tym samym lub podobnym profilu
działania.
10. Działalność

wspierająca

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości.
11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
12. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej, promocji zatrudnienia,
aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
14. Propagowanie,

ochrona

wolności

i

praw

człowieka

oraz

swobód

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
15. Wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz na rzecz rodziny, rodzicielstwa
i ochrony praw dziecka.
16. Propagowanie wolontariatu.
17. Prowadzenie działalności charytatywnej.
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§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Opracowywanie i realizacja programów popularyzujących wiedzę naukową dla
dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin.
2. Organizacja wydarzeń popularyzujących wiedzę naukową dla dzieci i
młodzieży i dorosłych oraz całych rodzin. Działania te mają charakter
niedochodowy
3. Organizowanie kwest, zbiórek pieniężnych, itp. na cele Fundacji.
4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki oraz opieki i wychowania dzieci
i młodzieży.
5. Realizacja

programów

dydaktycznych,

szkoleniowych,

edukacyjnych

i

treningów dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób zawodowo zajmujących
się pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w tym szkolenie nowej
kadry. Działania te mają charakter niedochodowy
6. Udzielanie

pomocy,

finansowanie,

dofinansowywanie,

wspieranie

oraz

wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele.
7. Realizacja

działalności

organizacja

spotkań,

informacyjnej,
festynów,

reklamowej,

konkursów,

wydawniczej

działań

on-line,

oraz
akcji

promocyjnych, giełd pracy, koncertów, imprez. Działania te mają charakter
niedochodowy
8. Organizacja i prowadzenie konferencji, szkoleń dla środowisk krajowych i
zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania. Działania te mają
charakter niedochodowy.
9. Organizowanie

i

realizacja

projektów

naukowych,

badawczych

oraz

ewaluacyjnych. Działania te mają charakter niedochodowy.
10. Organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, rozwojowych
celem rozwijania twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych. Działania te mają charakter niedochodowy.
11. Organizacja i realizacja kolonii, obozów oraz wyjazdów integracyjnych dla
dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz promocja i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. Działania te mają charakter niedochodowy.
12. Organizacja i realizacja przedsięwzięć oraz projektów turystycznych i
przyrodniczych. Działania te mają charakter niedochodowy.
13. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariuszy oraz ich szkolenie.
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14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wsparcie rozwoju gospodarczego, w
tym rozwoju przedsiębiorczości.
15. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
16. Budowanie współpracy z organami administracji rządowej, współpraca z
władzami i administracją samorządową oraz wspieranie organizacji, instytucji,
placówek i osób realizujących podobne cele i współpraca z nimi.
17. Inne formy działalności zgodne z celami Fundacji i rozpoznanymi potrzebami.
§ 8.
W działalności Fundacji zabronione jest:
1) udzielanie 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”).
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej 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.
3) wykorzystywanie majątku Fundacji 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.
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 9.
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Dla realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.
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Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego w kwocie 1.500 zł
określonego w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja czerpie środki finansowe z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach;
c) dotacji i subwencji osób prawnych i dotacji budżetowych Skarbu Państwa;
d) dochodów ze zbiórek publicznych;
e) odpisów z 1% podatków od osób fizycznych, po uzyskaniu przez Fundację
statutu organizacji pożytku publicznego;
f) wpłat pieniężnych oraz dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego;
g) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
1. Wpływy pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
wykorzystywane do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile Darczyńcy nie
postanowią inaczej.
2. Darczyńcy mogą określać cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się
on w zakresie działania Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuca spadek.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, subwencji
lub w inny sposób wspierają Fundację, mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne
życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Szczegółowe zasady przyznawania
powyższego tytułu ustala Fundator. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.
Rozdział IV.
Organy Fundacji
§ 11
Organem Fundacji jest:
1. Zarząd Fundacji, (zwany dalej ”Zarządem”);
2. Rada Fundacji.
Zarząd
§ 12
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. Członkiem Zarządu
może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
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2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie.
5. Fundator może powoływać i odwoływać Członków Zarządu w każdym czasie.
§ 13
Zarząd:
1. kieruje Fundacją;
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
6. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
7. organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji;
8. ustala regulamin Biura Fundacji;
9. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
po zaciągnięciu opinii Fundatora;
10. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w
działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, po zaciągnięciu opinii
Fundatora.
§ 14
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2
Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji
samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub
złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy z Członków Zarządu, przesyłając
informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
§ 17
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę lub
Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
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3. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez
Fundatora.
Rada Fundacji
§ 18
1. Rada Fundacji składa się z trzech do maksymalnie siedmiu osób w tym
Przewodniczącego.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w każdym czasie.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz organizacje społeczne,
reprezentowane przez swoich przedstawicieli, oraz Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie, nie otrzymując z tego
tytułu wynagrodzenia.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji może zostać
osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej 2 Członków Rady Fundacji. W razie równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie
Rady Fundacji.
9. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji przesyłając
informację o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku
braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
10. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia
rezygnacji przez Członka Rady Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji stanowi organ opiniodawczo-doradczy i nadzorujący Fundację.
2. Rada Fundacji:
a) nadzoruje prace Fundacji,
b) wytycza kierunki działań Fundacji,
c) opiniuje nowe i wieloletnie programy działań Fundacji,
d) wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
e) rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu;
§ 20
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
§ 21
W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji jest uprawniona do:
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1.
2.

Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji oraz
Udzielenia przez Zarząd wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.
Rozdział. V.
Postanowienia końcowe
§ 22

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.
2. Wszelkie prawa i obowiązki Fundatora, nie przechodzą na jego następców
prawnych.
§ 23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.
§ 24
1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Momentem decydującym o likwidacji Fundacji z powodu wyczerpania się
środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności
powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom
lub przedsiębiorcom, których działalność odpowiada celom Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Fundatora.
4. Na okres likwidacji Fundator powołuje likwidatora, wyposażając go w
niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji,
rozdysponowania pozostałym majątkiem Fundacji i przeprowadzenia innych
czynności związanych z likwidacją Fundacji.
5. O rozpoczęciu likwidacji Fundacji likwidator powiadamia odpowiedniego
Ministra.

______________________
Fundator
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