
UCHWAŁA Nr 2/07/2018 

Zarządu Fundacji  

„Instytut Edukacji Pozytywnej” 

z dnia 25 lipca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Fundacji 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Instytut Edukacji Pozytywnej” zwana w dalszej treści Statutu 

Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy 

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

postanowień niniejszego statutu.  

2. Nazwa Fundacji w języku angielskim brzmi: „Positive Education Institute”. Działając 

poza granicami kraju, Fundacja może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na inne 

języki obce.  

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.  

  

§ 3 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego.  

2. Dla realizacji celów statutowych fundacja może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

  

§ 4 

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.   

  

§ 5 

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami.  

  

§ 6 

Ministrem nadzoru właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. oświaty 

i wychowania.  



  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7  

Celem fundacji jest:   

1. Prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej i oświatowej.   

2. Otwarcie i prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół oraz innych form 

wychowania, opieki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.  

3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz 

kształtowania osobowości.   

4. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii i nauk 

ścisłych.   

5. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności, 

kompetencji rynkowych, edukacji medialnej, innowacji.  

6. Wspieranie rozwoju kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

umiejętności komunikacyjnych.  

7. Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz 

innych osób związanych z oświatą.   

8. Wspieranie rozwoju rodziców w zakresie wychowania dziecka.   

9. Wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej.   

10. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.   

11. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.   

12. Promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji.  

13. Wieloaspektowa edukacja dorosłych.  

14. Wsparcie, rozwój i promocja wolontariatu oraz zróżnicowanych form wolontariatu.  

15. Wspieranie lokalnych społeczności i ich rozwoju oraz ich aktywnego udziału w sferze 

publicznej.  

16. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz edukacja osób zaangażowanych w 

działalność organizacji pozarządowych.  

17. Wspieranie i promocja edukacji fizycznej i prozdrowotnej – organizacja form sportu i 

wydarzeń sportowych.  

18. Wspieranie i rozwój działań na rzecz edukacji globalnej.  

19. Wspieranie innowacyjności i budowania partnerstw międzysektorowych.  

20. Wspieranie rozwoju społeczności na terenach wiejskich.  

21. Edukacja i wsparcie osób starszych.  

22. Promocja wartości rodzinnych i wspieranie rodzin.  

23. Prowadzenie i promocja edukacji profilaktycznej i działań profilaktycznych, w 

szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

24. Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych.  

25. Wspieranie rozwoju zindywidualizowanych form wsparcia szkolnego i 

pozaszkolnego, w szczególności tutoringu, superwizji, mentoringu, coachingu, 

mediacji.  

26. Wyrównywanie szans i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.  

27. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.  

28. Edukacja i wsparcie osób niepełnosprawnych.  



29. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.  

30. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

31. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych.  

32. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.  

33. Wsparcie sektora rynkowego we współdziałaniu z NGO i realizacji projektów z 

zakresu zaangażowania społecznego.  

34. Wsparcie i edukacja podmiotów rynkowych w zakresie działań komunikacyjnych, 

przedsiębiorczych, innowacyjnych, technologicznych.  

 

§ 8 

1. Cele Fundacji realizowane są przez:  

1) powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych.  

2) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i uświadamiającej z 

zakresu zgodnego z celami Fundacji.  

3) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów oraz kół zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży.  

4) organizowanie warsztatów, treningów, szkoleń w formie internetowej (e-

learning).  

5) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów dla osób dorosłych.  

6) organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców.  

7) fundowanie stypendiów.  

8) tworzenie materiałów dydaktycznych, naukowych oraz popularnonaukowych.  

9) prowadzenie badań i publikowanie ich wyników.  

10) promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizację inicjatyw 

obywatelskich.  

11) współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi.  

12) organizację indywidualnych form wsparcia.  

13) organizację festiwali, koncertów, happeningów i innych imprez.  

14) organizację konferencji, wydawnictw, spotkań i innych imprez publicznych 

propagujących cele Fundacji.  

15) organizację wsparcia w zróżnicowanych formach dla NGO, szkół, placówek 

oświatowo-wychowawczych, instytucji kultury i nauki, jednostek samorządu 

terytorialnego, szkół wyższych, nieformalnych grup inicjatyw lokalnych.  

16) współpracę w zróżnicowanych formach z podmiotami rynkowymi i 

publicznymi.  

17) prowadzenie pośrednictwa zgodnego z celami Fundacji.  

18) prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych zgodnych z celami 

Fundacji.  

19) tworzenie i prowadzenie stron internetowych, serwisów i aplikacji 

multimedialnych, a także innych form technologicznych i komunikacyjnych.  

 

2. Sposoby realizacji celów Fundacji mają charakter niedochodowy  

  



Rozdział III. Majątek i dochody fundacji 

 § 9 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 700 złotych (słownie: 

siedmiuset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.  

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych 

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.  

3. Dochody Fundacji pochodzą z:  

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,  

b) dotacji, datków i subwencji,  

c) dochodów ze zbiórek publicznych,  

d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,  

e) operacji finansowych,  

f) ze sponsoringu.  

 

§ 10 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

  

§ 11 

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili  

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe.  

  

Rozdział IV. Organy fundacji  

§ 12 

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków.  

 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.   

2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa zarządu. Fundator może 

zostać członkiem Zarządu.  

3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.  

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą osoby wyznaczone przez Fundatora.  



6. Zarząd kończący kadencję wskazuje kandydatów na członków Zarządu na kolejną 

kadencję. Fundator wybiera członków Zarządu z przedstawionych kandydatów.  

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej dwóch członków zarządu.  

8. Zarząd co roku przygotowuje sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z 

działalności Fundacji.  

 

§ 14 

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje poprzez:  

a) Zakończenie kadencji,  

b) Rezygnację złożoną na piśmie,  

c) Śmierć członka Zarządu Fundacji,  

d) Odwołanie członka Zarządu Fundacji zgodnie z par. § 15 Statutu,  

e) Pozbawienie praw publicznych członka Zarządu Fundacji.  

  

§ 15 

1. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:  

a) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania tej funkcji,  

b) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 

miesiące,  

c) istotnego naruszenia postanowień Statutu,  

d) działania lub zaniechania godzącego w dobre imię Fundacji.   

  

§ 16 

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:  

a) Kierowanie bieżącą pracą Fundacji,  

b) Zarządzanie majątkiem Fundacji,  

c) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  

d) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,   

e) Przyjmowanie, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów,   

f) Sporządzanie planów działania Fundacji,  

g) Uchwalanie zmian statutu Fundacji,  

 

§ 17 

1. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu.   

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.   

 



§ 17(1) 

1. Rada Fundacji jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad 

działalnością Fundacji. Ponadto posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.  

2. Rada Fundacji liczy od dwóch do dziesięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady 

Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 

3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy w drodze jednogłośnej 

uchwały.  

4. Członkostwo w Radzie Fundacji jest dożywotnie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 

poniżej.  

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie: 

a) odwołania Członka Rady Fundacji przez Fundatorów,  

b) pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji, złożonej 

Przewodniczącemu Rady Fundacji. 

6. Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybierają 

spośród siebie Członkowie Rady Fundacji zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 7 poniżej. 

7. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwszej Rady Fundacji powołują 

Fundatorzy. 

8. Członek Rady Fundacji, w tym Przewodniczący Rady Fundacji i Wiceprzewodniczący 

Rady Fundacji, nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu Fundacji, w tym 

Prezesem Zarządu Fundacji i Wiceprezesem Zarządu Fundacji. 

 

§ 17 (2) 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) nadzór nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnym Fundacji w 

zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym z wnioskami 

wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, 

c) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania wieloletnich programów 

działania Fundacji, 

f) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji, 



g) przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji odznak, medali honorowych i innych 

odznaczeń, 

h) w razie potrzeby żądanie od Fundatorów, Zarządu, wolontariuszy złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, 

i) w razie potrzeby żądanie zwołania posiedzenia Zarządu, 

j) w razie uznania za wskazane uczestniczenie członków Rady Fundacji w 

posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym, 

k) reprezentowanie Fundacji przy zawieraniu umów między Fundacją a Członkiem 

Zarządu Fundacji, w tym Prezesem Zarządu Fundacji. W sprawach majątkowych 

powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Rady Fundacji 

działających łącznie w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

§ 17(3) 

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa 

razy w roku.  

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Zarządu. 

 

§ 17(4) 

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

2. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

Przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Sposób reprezentacji  

§ 18 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagany jest podpis dwóch 

członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.  

  

Rozdział V. Postanowienia końcowe  

§ 19 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy.   



2. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania.  

   


