STATUT FUNDACJI NOWOCZESNEJ EDUKACJI SPUNK
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez
Włodzimierza Jana Polisa aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25.01.2012 w Łodzi w
Kancelarii Notarialnej przy ul. Piotrkowskiej 89 przez notariusza Małgorzatę Badowską.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tj. Dz.
U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja SPUNK.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
6. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały.

§ 3.
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

Cele i sposoby ich realizacji
§ 4.
1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz nowoczesnej edukacji.
2. Cele szczegółowe Fundacji to propagowanie, inicjowanie i realizowanie działań na rzecz:
1) Nowoczesnej edukacji w zakresie nauk: humanistycznych, społeczno-ekonomicznych,
przyrodniczych, nauk ścisłych oraz inżynieryjnych.
2) Świadomego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii.
3) Promocji szeroko rozumianych postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym,
psychologicznym i społecznym.
4) Rozbudzania aktywności obywatelskiej, w tym postaw tolerancji i równości, dialogu
społecznego, idei partycypacji.
5) Promocji idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

§ 5.
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:
a) Oddolne działania na rzecz poprawy jakości edukacji.
b) Systemowe działania na rzecz poprawy jakości edukacji.
c) Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i
talentów.
d) Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji poświęconych celom Fundacji.
e) Organizacja i przeprowadzanie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji.
f) Tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych.
g) Zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
placówek oświatowych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.
h) Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów
edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, integracyjnych.
i) Organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, połączonej ze wspólnymi działaniami
młodych.
j) Tworzenie i realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych na rzecz edukacji seksualnej, w
tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki
HIV/AIDS.
k) Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości poprzez
prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.
l) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne.
m) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą elektroniczną.
n) Prowadzenie przez zespoły interdyscyplinarne rozpoznania, opieki terapeutycznej i
psychoterapeutycznej.
o) Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i promocji świadomego korzystania z nowych
mediów i technologii, z szczególnym uwzględnieniem promocji inicjatyw prospołecznych i pro
obywatelskich.
p) Prowadzenie działań dziennikarskich i portali informacyjnych propagujących idee i cele
Fundacji.
r) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji.
s) Współpracę z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych wzorów zachowań społecznych.
t) Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej, naukowej i
kulturalnej w zakresie obejmującym cele Fundacji.
u) Współpraca ze sferą biznesu w zakresie obejmującym cele Fundacji, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji postaw społecznej odpowiedzialności biznesu.
v) Prowadzenie działań, szkoleń, konferencji, akcji i zgromadzeń propagujących postawy
prospołeczne, pro obywatelskie.
w) Współpracę z organizacjami społecznymi i państwowymi, organizacjami samorządowymi oraz
instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji.
x) Współpracę z zagranicznymi organizacjami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza
organizacjami działającymi w sektorze non – profit w zakresie obejmującym cele Fundacji.
y) Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób
przyczynia się do realizacji celów Fundacji.
2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) Organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

b) Organizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
c) Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji poświęconych celom Fundacji.
d) Tworzenie i prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.
e) Organizacja i przeprowadzanie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji.
f) Tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych.
g) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne.
h) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa, w tym drogą elektroniczną.
i)

Prowadzenie przez zespoły interdyscyplinarne rozpoznania, opieki terapeutycznej i
psychoterapeutycznej.

j)

Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji
(broszury, książki, filmy edukacyjne).

k) Reklama i promocja oraz sponsoring.
3.

Zysk z działalności gospodarczej zostanie w całości przeznaczony na realizację celów
statutowych Fundacji.

Majątek Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) a także
inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
§ 7.
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Darowizn, spadków, zapisów,
Dotacji i subwencji,
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
Dochodów z majątku Fundacji,
Dochodów z działalności gospodarczej,
Pożyczek,
Odsetek bankowych,
Wpływów z 1% podatku.
§ 8.

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów, lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, 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,
kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§ 10.
Władzami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji
2) Rada Fundacji

§ 11.
1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków organu, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.
2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.

Zarząd Fundacji
§ 12.
1. Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Śmierci członka Zarządu.
7. Wybór członka Zarządu w miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu następuje w formie uchwały Zarządu.

§ 13.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) Przygotowywanie planów pracy Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i
merytorycznych z działalności Fundacji,
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) Zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
6) Podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostki terenowej lub oddziału Fundacji,
7) Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
8) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji,
9) Podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady
Fundacji.

Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3-5 osób, wybieranych na 5-letnią kadencję.
3. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz
zwołuje i prowadzi zebrania Rady.
4. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator w formie uchwały.
5. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu powołuje Rada w formie uchwały.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) Śmierci członka Rady,
4) Odwołania członka Rady z pełnionej funkcji zgodnie z § 11.
7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 15.
Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie swojej funkcji.
§ 16.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1)
2)
3)
4)

sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji;
ocena pracy Zarządu Fundacji;
zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
opiniowanie projektów, programów.
Sposób reprezentacji
§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach niemajątkowych, jak i
majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
2. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników działających w granicach umocowania do
dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz
reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym
w pełnomocnictwie.
Postanowienia końcowe
§ 18.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 19.
1. Decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie w formie
uchwały.
2. Zmiany w Statucie mogą dotyczyć także celu działania Fundacji.
§ 20.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele innej organizacji realizującej
podobne cele jak wskazane w § 4.

