STATUT
fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji
(tekst jednolity z dnia 3 lipca 2019 roku)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Centrum Innowacyjnej Edukacji” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została z woli
Joanny Bochniarz zwaną dalej „Fundatorką” aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 15, dnia 9 lutego 2015 roku (repertorium A nr 1043/2015).
§2
1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.

1.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa, województwo mazowieckie.

2.

Dla właściwej realizacji celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.

3.

Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i zagranicą.

4.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji i sposoby jej realizacji

1.

2.
1.
2.

§4
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju edukacji, w szczególności poprzez wprowadzanie i
popularyzację nowoczesnych metod uczenia się oraz społecznego, zawodowego i osobistego
rozwoju obywateli i wspieranie integracji społeczno-zawodowej.
Zmiana celów Fundacji jest możliwa drogą uchwały jednomyślnie przyjętej przez Fundatorkę.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego i odpłatną
działalność pożytku publicznego.
Do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji należą:
a) prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki i jej wpływu na
społeczeństwa;
b) organizowanie wykładów, odczytów, seminariów i spotkań dla edukatorów, psychologów,
psychoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, logopedów, rodziców i innych
grup zawodowych i społecznych;
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c) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wykładów, odczytów, seminariów, i spotkań dla dzieci i
młodzieży, w szczególności tej dotkniętej dyskryminacją i/lub wykluczeniem;
d) tworzenie programów profilaktyki prozdrowotnej, integracji społeczno-zawodowej i walki z
wszelkimi rodzajami dyskryminacji dla różnych grup wiekowych;
e) niezarobkowe prowadzenie działalności wydawniczej poprzez publikowanie książek, broszur,
przygotowywanie dydaktycznych nagrań audio i video;
f) fundowanie stypendiów;
g) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w pokazach, wystawach i koncertach i innych
wydarzeniach mających na celu popularyzację innowacyjnej edukacji;
h) współpraca z ministerstwami, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji;
i) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach i innych organizowanych przez inne
podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie
działalności Fundacji;
j) obejmowanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, których dochód przeznaczany
będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
3.

4.

Do odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji należą:
a) tworzenie, udoskonalanie i rozpowszechnianie nowoczesnych programów edukacyjnych;
b) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji dla edukatorów, psychologów,
psychoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, logopedów, rodziców i innych
grup zawodowych i społecznych;
c) publikowanie materiałów dydaktycznych;
d) organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji dla dzieci i młodzieży, w szczególności
tej dotkniętej dyskryminacją i/lub wykluczeniem;
e) współpraca z samorządem lokalnym, przedsiębiorcami i innymi organizacjami pozarządowymi,
których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego może ulec zmianie w
drodze uchwały Fundatorki zmieniającej Statut.
ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji

§6
Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji są środki przeznaczone na
fundusz założycielski Fundacji określony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację – 1.000,00 zł
oraz nabyte przez Fundację w trakcie jej działania na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
§7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów;
2. dochodów uzyskiwanych z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
3. dotacji i subwencji oraz grantów;
4. dochodów z odsetek od lokat bankowych;
5. odliczeń podatkowych.
1.
2.

§9
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji i bieżącej działalności Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
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ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
§ 10
Organami Fundacji są:
a)
Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
b)
Fundatorka.
Fundatorka
§ 11
Do zadań Fundatorki należy:
a)
nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
b)
występowanie z wnioskami do Zarządu dotyczącymi działalności Fundacji;
c)
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
d)
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
e)
opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu
jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji stanowi Fundatorka. Kolejnego Prezesa Zarządu powołuje Fundatorka.
3. Prezes Zarządu może zdecydować o powołaniu dodatkowego członka Zarządu na czas
nieoznaczony i może też zdecydować o odwołaniu każdego z członków Zarządu w dowolnym
czasie.
4. Zarząd, drogą uchwały podjętej zwykłą większością głosów w tym głosem Prezesa Zarządu,
określa wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników Fundacji.
5. Utrata członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje w wyniku:
a) zgonu członka Zarządu;
b) decyzji jednoosobowej Prezesa Zarządu;
c) pisemnej rezygnacji członka Zarządu;
d) utraty praw obywatelskich przez członka Zarządu na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich.
2. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub inny
członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
3. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie i realizacja rocznych programów działania Fundacji;
b) administrowanie i sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji;
c) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich
d)

Fundatorce do zaopiniowania i zatwierdzenia przed złożeniem właściwemu ministrowi;
zgłaszanie Fundatorce wniosków w sprawach, w których wymagana jest opinia Fundatorki.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością
głosów oddanych w tym Prezesa Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu,
chyba, że Statut przewiduje inną większość.
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5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w
przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które
ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.
§ 14
W przypadku zgonu, trwałej niemożności zdrowotnej wykonywania funkcji Prezesa Fundacji lub
rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji, na stanowisko Prezesa Fundacji i członka Zarządu wstępuje pan
Jorge Gimeno Pawlowski.
§ 15
W przypadku zgonu, trwałej niemożności zdrowotnej wykonywania funkcji Prezesa Fundacji lub
rezygnacji z funkcji Prezesa Fundacji przez Jorge Gimeno Pawlowski, na stanowisko członków
Zarządu Fundacji wstępują osoby powołane do spadku po Joannie Bochniarz, które wybierają
spośród siebie Prezesa Fundacji.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 16
Decyzję o zmianie Statutu, w tym celów Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
podjętej bezwzględną większością głosów w tym Prezesa Zarządu, przy obecności wszystkich
członków Zarządu.
Fundacja ulega likwidacji w przypadku trwałego wyczerpania się środków finansowych bądź
realizacji swoich celów statutowych.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów w tym
Prezesa Zarządu, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd. Likwidacja prowadzona jest zgodnie z
odrębnymi przepisami.
Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale
Zarządu, z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja. Likwidator Fundacji zobowiązany
będzie przedstawić sądowi wniosek o przeznaczenie powyższych środków majątkowych na cel
wskazany w uchwale Zarządu.
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do 30 czerwca sprawozdanie ze swojej
działalności za rok ubiegły.

§ 17
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

_________________________________
Joanna Bochniarz
Fundatorka
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