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Fundacja Edukacyjna 
EDUELEKTRA 

 

STATUT 

 
Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Zofię Miszewską, zwaną dalej Fundatorem,  

w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, sporządzonym w formie aktu notarialnego 

Rep. A numer 2989/2022, sporządzonym przez notariusza Andrzeja Barabasza w kancelarii 

notarialnej w Bydgoszczy, ul. Cieszkowskiego 17/2, w dniu 24 marca 2022 r. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą oraz inne 

wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej. 

 

§ 3 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz także poza jej granicami w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4 

1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. 

3. Nadzór nad Fundacja sprawuje minister właściwy dla spraw edukacji i nauki. 

 

§ 5 

1. Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym 

się do realizacji celów Fundacji. 

2. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może 

być uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

a) działania na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju oraz edukacji dzieci, młodzieży  

i dorosłych; 

b) promowanie uczenia przez całe życie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

nauczania; 

c) wspieranie doskonalenia systemów kształcenia i podwyższanie jego jakości; 

d) wspieranie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych; 
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e) wyrównywanie szans zdobywania wiedzy przez uczniów pochodzących z różnych  

środowisk; 

f) działania w celu usunięcia braków zdobywanej wiedzy z przyczyn losowych, niezależnych 

od ucznia; 

g) doradztwo w sprawie unowocześniania bazy materialnej szkół oraz zmian w organizacji 

procesu nauczenia; 

h) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych, szczególnie  

w następujących dziedzinach: elektryki, energetyki, elektroniki, mechatroniki, robotyki, 

klimatyzacji, teleinformatyki, informatyki oraz dziedzin pokrewnych; 

i) promowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym i ochroną 

środowiska; 

j) kształcenie zawodowe kadr elektryków i specjalności pokrewnych. 

 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

a) prowadzenie działalności wydawniczej, oświatowej i naukowej; 

b) prowadzenie i organizowanie kursów, seminariów i konferencji; 

c) organizowanie konkursów; 

d) fundowanie stypendiów, przyznawanie nagród i innych form pomocy; 

e) organizowanie staży krajowych i zagranicznych; 

f) współpraca ze środowiskami oświaty i nauki oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie zgodnym z celami Fundacji; 

g) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne wspomagające osiągniecie celów 

Fundacji. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i działalność odpłatną 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz.) 

 

Działalność gospodarcza 

§9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących 

realizacji jej celów statutowych. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych  

w odrębnych przepisach. 
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 

statutowych.  
4. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.  
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

a) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z); 

b) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała 

gastronomiczna działalność usługowa (56.21.Z); 

c) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 

d) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

i komputerowych (62.09.Z); 

e) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD.63.11.Z); 

f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(70.22.Z); 

g) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z); 
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h) badanie naukowe i prace rozwojowe w dziadzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD.72.20.Z); 

i) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z); 

j) Działalność fotograficzna (74,20.Z); 

k) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z); 

l) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(78.10.Z); 

m) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z); 

n) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(79.90.C); 

o) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.Z); 

p) Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19); 

q) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30); 

r) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z); 

s) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02); 

t) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z); 

u) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z); 

§10 

Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalność gospodarczej przeznaczona jest kwota 

1 000,00 zł. 

§11 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacji może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 12 

1. Majątek fundacji stanowi Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2000 

zł (słownie: dwa tysiące zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i inne wpływy uzyskane 

przez Fundację w toku jej działania. 
2. Na fundusz założycielski o wartości 2000 zł składają się: 

a) środki pieniężne w kwocie 1000 zł przeznaczone na cele statutowe; 

b) środki pieniężne w kwocie 1000 zł przeznaczone na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z: 

a) dotacji, grantów, darowizn, spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych; 

b) subwencji osób prawnych; 

c) ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) odpłatnej działalności statutowej 

e) innych wpływów. 

4. Zarząd Fundacji może nadać darczyńcy tytuł Sponsora lub Partnera. 

5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji oraz pokrycie kosztów jej 

działania. 

6. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zarząd Fundacji może  
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w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne Fundusze przeznaczone na realizacje celów 

Fundacji określonych w Statucie 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 13 

Organami fundacji są: 

1. Fundator 

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

 

Fundator 

 

§ 14 

1. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa; 

b) powoływanie i odwoływanie Rady; 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady oraz udzielanie członkom 

tych organów absolutorium z działania; 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych 

Fundacji. 

2. Fundator podejmuje swe postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub  

z własnej inicjatywy. 

 

§ 15 

Fundator może zostać powołany do Zarządu. W takich przypadkach kompetencje Fundatora  

w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz rozpatrywania i zatwierdzania 

sprawozdań przejmuje Rada. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 16 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację. 

2. Rada składa się z co najmniej z dwóch osób i jest wybierana na trzyletnią kadencję.  

3. Radę powołuje i odwołuje Fundator. 

4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

5. Każdy członek Rady może być odwołany uchwałą Rady przyjętą jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

c) śmierci członka. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 17 

Po śmierci Fundatora, członków Rady kolejnych kadencji lub uzupełniających skład Rady 

powołuje uchwałą Rada Fundacji. 

 

§ 18 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji; 
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b) opiniowanie rocznych  sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych Fundacji; 

c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu; 

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

e) powołanie i odwołanie  członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu w przypadkach, gdy 

Fundator jest członkiem Zarządu powołanym na podstawie § 16; 

f) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd, w tym o zmianie statutu,  

łączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji; 

g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów. 

 

§ 19 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub 

Fundatora. 

3. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 20 

1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze 

uchwały na czas nieokreślony z wyjątkiem przypadków, gdy Zarząd powołuje Rada 

zgodnie z § 16 i § 19e. Powołujący Zarząd wskazuje Prezesa. 

2. Członkostwo Zarządu ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji do Rady lub Fundatora; 

b) przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Zarządzie; 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu; 

d) śmierci członka Zarządu; 

e) odwołania przez Radę lub Fundatora. 

3. Prezes i członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji być wynagradzani,  

a zasady ich wynagradzania  ustala Rada. 

4. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu 

oraz pobierać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów,  

w tym kosztów podróży. 

 

§ 21 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) realizacja celów statutowych; 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

d) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji; 

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 

f) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji; 

g) składanie wniosku o zmianę Statutu; 

h) wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie merytoryczne  

z działalności i sprawozdania finansowe Fundacji.  
 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
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2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej  

7 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością. W przypadku równego 

rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 23 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes, działających łącznie  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach niezwiązanych  

z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 zł (pięć tysięcy złotych), 

oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu 

 

§ 24 

1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane się 

poprzez zamianę Statutu Fundacji. 

2. Zmiana Statutu następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora. 

3. W przypadku gdy Fundator jest członkiem Zarządu jego postanowienie o zmianie Statutu 

wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25 

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. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 26 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Prezesa Zarządu Fundatora lub 

członka Rady. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji i nauki. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady 

na rzecz organizacji o zbliżonych celach. 

 

§ 27 

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

 

 


