Statut Fundacji Szkatułka

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Par. 1
Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat” zwana dalej
Fundacją, została ustanowiona przez fundatorów: Darię Schmidt, Iwonę Rypson, Aldonę
Święcicką aktem notarialnym sporządzonym dnia 29.12.2003 r. w Warszawie. Fundacja
pod zmienioną nazwą Fundacja Szkatułka funkcjonuje od 28.02.2017 r.
Par. 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Par. 3
Fundacja działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy o fundacjach z
dnia 06.04.1984 r., ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24.04.2003 r. oraz niniejszego Statutu.
Par. 4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Par. 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność
również poza granicami RP.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Par. 6
Dla wykonywania swych zadań statutowych, Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.
Par. 7
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Par. 8
Fundacja ustanawia tytuły, odznaki, medale honorowe i przyznaje je osobom fizycznym i
prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację.
Par. 9
Organem nadzoru Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent m.st.
Warszawy.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
Par. 10
Cele Fundacji to:
1.Realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
podnoszących jakość życia i dających podstawy do dalszego kształcenia w zakresach:
- sieci współzależności w jakich żyje człowiek
- kontaktów międzyludzkich w sferze jednostkowej i społecznej
- korzystania z zasobów przyrodniczych, kultury umysłowej i materialnej
- tradycji i historii różnych regionów świata
- struktur społeczno-politycznych istniejących współcześnie.
2. Stymulowanie rozwoju regionalnego w zakresach:
- ekoturystki,
- rolnictwa zrównoważonego
- infrastruktury wokół rolnictwa
- ochrony i wykorzystania zasobów przyrodniczych
- zagospodarowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu regionu
- zachowania lokalnych tradycji
- rozwoju zawodowego regionu
- rozwoju edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- udziału mieszkańców w strukturach samorządowych
- wspierania tworzenia organizacji pozarządowych
- wymiany międzyregionalnej.
3. Upowszechniania wiedzy ujętej w celach Fundacji.
4. Promocja idei wolontariatu.
Par. 11
Fundacja realizuje swoje cele, poprzez:
1.Działanie według tworzonych przez siebie programów autorskich.
2. Prowadzenie działalności służącej ochronie praw, edukacji i wychowaniu dzieci oraz
młodzieży.
3. Prowadzenie działalności służącej ochronie i prawom zwierząt.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej.
5. Organizację i prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Prowadzenie działalności kulturalnej w różnych formach, zgodnie z zapisami art.2
ustawy z dnia 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
7. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury.
8. Promowanie twórców oraz ich dorobku w kraju i za granicą.
9. Organizację staży, praktyk i wolontariatu.
10. Organizację aktywnego i twórczego wypoczynku dzieciom i młodzieży.
11. Współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi
i pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, sektorem

gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.
12. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów
Fundacji.
13. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji.
14. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnych
założeniach programowych.
15. Prowadzenie badań w obszarze kultury, ekologii, ochrony środowiska i edukacji.
16. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz elementów bazy
materialnej.
17. Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych.
18. Realizację zadań publicznych.
Par. 12
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna i
nieodpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności są rachunkowo wyodrębnione w
stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III
Majątek Fundacji
Par. 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie złotych:
tysiąc) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Par. 14
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Dotacji, grantów i subwencji osób prawnych.
3. Dochodów z majątku Fundacji.
4. Lokat, odsetek, depozytów bankowych oraz innych zysków kapitałowych.
5. Innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa z zastrzeżeniem przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Par. 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Par. 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji może złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
Par. 17

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych,
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Par. 18
1. Całość dochodów (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwanych przez
Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
2. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn,
spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
Par. 19
Fundacja może inicjować odrębnie rejestrowane podmioty prowadzące działalność
gospodarczą oraz działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Rozdział IV
Fundator
Par. 20
Fundator powołuje pierwszy skład Rady Fundacji.
Par. 21
Fundator powołuje pierwszy skład Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Organy Fundacji
Par. 22
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
Par. 23
1. Rada Fundacji (zwana dalej Radą) jest organem kontrolnym, odrębnym od organu
zarządzającego (zwanego dalej Zarządem) i nie podlega mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej.
2. Kompetencje Rady:
1) zatwierdzanie sprawozdań i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
2) propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,
3) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji pod kątem ich
zgodności z celami Fundacji.
3. Rada składa się, z co najmniej trzech członków.
4. Kolejne składy, oprócz pierwszego, Rada powołuje we własnym zakresie.
5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który reprezentuje Radę na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.
7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
8. W skład Rady nie mogą wchodzić:
1) członkowie organu zarządzającego lub osoby pozostające z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku.
10.W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz zaproszeni
goście.
11. Rada pracuje według regulaminu uchwalonego podczas pierwszego posiedzenia.
12. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek innego
członka Rady lub Zarządu.
13. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności,
upoważniony przez niego członek Rady.
14. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem ust. 15 niniejszego paragrafu. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
15. Uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy
członkowie Rady wyrażą zgodę, pisemną lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na przyjęcie proponowanej uchwały.
16. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi Rada w ciągu dwóch tygodni
przedstawia na piśmie uzasadnienie swojej decyzji oraz warunki, jakie musi spełnić
Zarząd, aby uzyskać absolutorium.
Par. 24
1. Członkostwo w Radzie ustaje:
1) śmierci członka Rady,
2) pisemnej rezygnacji z pracy w Radzie członka Rady,
3) w przypadku jeśli członek Rady dłużej niż rok nie pełni swojej funkcji,
4) w przypadku działania członka Rady na szkodę Fundacji lub narażania na szwank jej
dobrego imienia.
2. Odwołanie członka Rady następuje na wniosek przynajmniej jednego członka Rady
lub Zarządu.
3. Decyzje o odwołaniu podejmują członkowie Rady drogą uchwały, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
Par. 25
1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, odpowiada za jej wyniki społeczne i
finansowe.

2. Zarząd składa się z od dwóch do trzech członków. W skład Zarządu dwuosobowego
wchodzi-Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, a Zarządu trzyosobowego- Prezes
Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
3. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
4. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub
dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Zarząd.
5. Praca w Zarządzie może być wynagradzana. Członkowie Zarządu mogą, niezależnie
od wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji członów Zarządu, otrzymywać
wynagrodzenie z tytułu tworzenia i realizacji projektów, programów oraz wszelkich
przedsięwzięć Fundacji, mogą być zatrudniani w Fundacji na utworzonych przez
Fundację stanowiskach pracy.
6. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd pracuje według ustalonego przez siebie, na pierwszym posiedzeniu,
Regulaminu.
Par. 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek przynajmniej jednego członka
Zarządu, w ciągu jednego tygodnia od złożenia wniosku.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczą kolejni członkowie Zarządu rotacyjnie.
4. Na posiedzeniach Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu wyrażą zgodę, pisemną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, na przyjęcie proponowanej uchwały.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu lub Wiceprezes
Zarządu jednoosobowo niezależnie od liczby osób wchodzących w skład Zarządu, lub
dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Zarząd może powołać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem
spraw, w tym do składania oświadczeń woli.
Par. 27
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Fundacji, przyjmowanie dotacji, grantów, darowizn, spadków i
zapisów,
3) przygotowywanie wieloletnich planów programowych,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
5) prowadzenie polityki kadrowej, w tym tworzenie stanowisk pracy, określanie
wielkości i form zatrudnienia oraz zasad wynagradzania,
6) tworzenie i likwidacja oddziałów terenowych, przedstawicielstw, innych jednostek i
placówek w kraju i za granicą; Zarząd określa ich zasięg terytorialny, przedmiot

działalności, organy, kompetencje oraz formy kontroli ich działania,
7) powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji,
8) powoływanie i odwoływanie odrębnych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą oraz działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
9) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,
10) podejmowanie decyzji w sprawie podziału Fundacji,
11) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji,
12) pozostałe sprawy, nie należące do kompetencji innych organów.

Par. 28
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) śmierci członka Zarządu,
2) pisemnej rezygnacji z pracy w Zarządzie członka Zarządu,
3) w przypadku jeśli członek Zarządu dłużej niż pół roku nie pełni swojej funkcji,
4) w przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji lub narażania na szwank
jej dobrego imienia.
2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na wniosek przynajmniej jednego członka
Zarządu.
3. Decyzję o odwołaniu podejmuje Zarząd, drogą uchwały, zwykłą większością głosów.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
Par. 29
1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmiany celów Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie, w
obecności pełnego składu.
Rozdział VII
Połączenie i podział Fundacji
Par. 30
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się
z inną fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie, w obecności
pełnego składu. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie
protokołu ustaleń uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się fundacji, w
szczególności w sprawach statutu oraz celów i sposobów realizacji celów fundacji
powstającej w rezultacie połączenia.
3. Przy podziale Fundacji przepisy par. 30 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji
Par. 31
1. Fundacja może zostać postawiona w stan likwidacji w przypadku wyczerpania się
środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie postawienia Fundacji w stan likwidacji podejmuje Zarząd
Fundacji jednomyślnie, w obecności pełnego składu.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji są przekazane na fundusz
określony przez Zarząd i zgodny z celami Fundacji.
4. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
5. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i prowadzące czynności
likwidacyjne.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
Par. 32
Na mocy niniejszego statutu zabrania się:
1) udzielania 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) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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) wykorzystywania majątku 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, po cenach
wyższych niż.
Par.33
Statut niniejszy wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
Sądu Rejestrowego.

