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STATUT FUNDACJI 

 „NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ” 
 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej 

„Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Mierniczka 

w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Prądnicka 12/304 , w dniu 10. czerwca 2013 r. przez: 

dr Annę Łachowską i dr Katarzynę Wanat-Żołądek zwane dalej „Fundatorkami”, działa na 

podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

 

 

§ 4 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 

§ 5 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

 

§ 6 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji, zwany w dalszej treści 

Statutu „Ministrem”. 

 

 

§ 7 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
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§ 8 

1. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do 

spółek innych fundacji. 

2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej 

reprezentowania zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

 

 

§ 9 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 

Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 10 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w obszarze edukacji, wychowania 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty oraz wspieranie inicjatyw społeczności 

lokalnych w tym zakresie. 

3. Realizacja badań naukowych i koordynowanie projektów badawczych o charakterze 

lokalnym i międzynarodowym. 

4. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie: wspierania rozwoju dzieci i młodzieży 

oraz profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia. 

5. Prowadzenie różnorodnej działalności w zakresie kultury artystycznej. 

6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między 

społeczeństwami. 

7. Pomoc wszystkim potrzebującym wsparcia, a w szczególności osobom 

z niepełnosprawnością, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym. 

8. Aktywizacja osób pełnosprawnych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością 

i podejmowanie działań integracyjnych w tym zakresie. 

9. Prowadzenie działań w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, sportu 

i turystyki. 

10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

11. Podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
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§ 11 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 prowadzenie publicznej działalności dydaktycznej, a w szczególności organizowanie 

konferencji, sesji naukowych, warsztatów, kursów edukacyjno-informacyjnych, studiów 

podyplomowych i innych szkoleń; 

 zakładanie i prowadzenie instytucji oświatowych, terapeutycznych, profilaktycznych, 

rehabilitacyjnych oraz doradczych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób 

niepełnosprawnych; 

 tworzenie ośrodków badawczych oraz realizację naukowych projektów o charakterze 

lokalnym i międzynarodowym; 

 współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi na rzecz 

rozwoju edukacji, nauki, kultury, zdrowia, sportu, ekologii i pomocy społecznej w Polsce 

i poza granicami Polski; 

 kreowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a w szczególności 

organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, plenerów, wystaw i koncertów 

wspierających aktywność osób niepełnosprawnych; 

 promocję nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury oraz upowszechnianie przyjaznych 

człowiekowi nowych technik i technologii; 

 opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych 

organizacji lub instytucji; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów prawa; 

 organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych; 

 gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na działalność Fundacji; 

 przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań służących modernizacji różnych 

obszarów życia społeczno-politycznego oraz upowszechnianie efektów tych prac wśród 

decydentów i opinii publicznej; 

 wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla środowiska oświatowego, 

kulturalnego i związanego z działalnością społeczną; 

 realizację innych działań zgodnych z celami Fundacji, inspirowanych przez jego członków. 

 

§12 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną 

z jej celami. 
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Rozdział III 

 Majątek i dochody Fundacji 

 

 

§13 

 

1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 3.000 zł (trzy  

tysiące  złotych) wniesiona przez Fundatorów. 

2. Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000 (jeden tysiąc złotych) przeznaczona na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

4. Dochodami Fundacji są: 

 darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z kraju, jak i zagranicy, 

 dotacje i subwencje, 

 dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

 odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa 

w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.), 

 dochody ze zbiórek publicznych, w tym również aukcji internetowych, 

 dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

 wszelkie inne dochody w ramach obowiązującego prawa. 

5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, pozostających z powyższymi osobami w związku małżeńskim, 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 

(osoby bliskie). 

 

 

§14 

 

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

 

§15 

 

1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być 

użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile 

ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z podanym 

publicznie celem. 
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§ 16 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

 

§17 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

przepisami prawa. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od 

działalności statutowej. 

3. Zakłady i oddziały Fundacji sporządzają sprawozdania finansowe, stanowiące załącznik do 

sprawozdania finansowego Fundacji. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 18 

1. Organami Fundacji są: 

a. Fundatorki 

b. Zarząd Fundacji 

c. Komisja Rewizyjna Fundacji 

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału 

w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych 

z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

 

Fundatorki 

 

§ 19 

 

1. Do kompetencji Fundatorek należy: 

 powoływanie i dowoływanie członków Zarządu Fundacji; 

 ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Fundacji; 

 powołanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej; 

 uchwalanie zmian statutu Fundacji; 

 podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 
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 ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji lub 

bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

2. Fundatorki podejmują swoje decyzje w formie pisemnych uchwał na wniosek pozostałych 

Organów Fundacji lub samodzielnie. 

3. Fundatorki mogą zostać powołane do Zarządu Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 20 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatorki w drodze 

uchwały na pięcioletnią kadencję. W przypadku jeśli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę, 

powoływany jest Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu, natomiast jeśli Zarząd jest 

jednoosobowy powołuje się Prezesa Zarządu. 

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

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Fundatorki. 

4. Na pisemny wniosek członka Zarządu – ustaje jego członkostwo w Zarządzie. 

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Fundację. Wszelkie umowy z członkami 

Zarządu zawiera Komisja Rewizyjna Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą przez  

Fundatorki. 

 

§ 21 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

 uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

 uchwalanie regulaminów, 

 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

 podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych 

organów, 

 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji oraz dotacji, 

 występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zasady wynagradzania Zarządu określają Fundatorki. 
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§ 21 

Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

 

 

 
Komisja Rewizyjna Fundacji. 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem opiniującym, kontrolnym i nadzorczym Fundacji. 

2. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z minimum 2 członków i maksymalnie 5 członków. 

3. Członkowie Komisja Rewizyjnej Fundacji są wybierani przez Fundatorki na kadencję, która 

trwa 5 lata. Fundatorki mogą odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji 

w każdym czasie. 

4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa lub śmierci członka Komisji. 

5. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej i nadzoru. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji. 

7.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

8. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu, 

członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na 

czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji. 

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni przez Fundację ani znajdować się 

w jakimkolwiek innym stosunku podległości służbowej wobec Zarządu Fundacji. 

10. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji Rewizyjnej Fundacji. 

11. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Komisję Rewizyjną Fundacji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatorek,  zgłoszony na piśmie. 

3. Komisja Rewizyjna Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, 

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 24 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
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§ 25 

Komisja Rewizyjna Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

 

Rozdział V  

Działalność Gospodarcza 

 

§ 26 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie bądź we 

współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie: 

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację; 

72.20.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 

85.10.Z Wychowanie przedszkolne; 
85.20.Z Szkoły podstawowe; 
85.31.A Gimnazja; 
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy; 
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych; 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; 

 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony 
przyrody; 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

58.11.Z Wydawanie książek; 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych; 

 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność; 
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 
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86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; 
 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi; 
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; 
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; 
 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych; 
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; 

 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych; 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych; 
73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 

 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet); 
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; 
74.20.Z Działalność fotograficzna; 
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; 

 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie; 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 

 

 

 

§ 27 

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. 

 

 

§ 28 

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych, 

a także na zabezpieczenie funkcjonowania Fundacji oraz na działalność gospodarczą.  

 

 

§ 29 

Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie wyodrębnionej, tj. przez zakłady i inne 

jednostki organizacyjne zwane dalej „Zakładami”. 
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§ 30 

Zakres działania Zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa 

regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu 

jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed 

Zarządem Fundacji. 

 

§ 31 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, według zasad określonych przepisami 

o rachunkowości. 

 

 

Rozdział VI 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 32 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 33 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji. 

 

§ 34 

 

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorki w drodze uchwały.  

 

§ 35 

 

Środki finansowe i majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczone zostaną na cele 

wskazane przez Fundatorki, związane z celami Fundacji.  

 

§ 36 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


