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Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta nr 4/2013                      

z dnia 09 grudnia 2013 r. o zmianie statutu Fundacji 

 

 

STATUT  

Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta”, działająca 

przy XLV L.O. im. Romualda Traugutta, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agatę 

Pallasch, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Anitę Wielopolską-Fonfara w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Chłodna 48 lok. 

105, w dniu 21 lutego 2012 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

§ 6 

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników 

swojej nazwy w językach obcych. 
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§ 8 

 

Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej. 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 9 

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i podniesienia poziomu kształcenia                             

w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta z siedzibą w Warszawie,                    

ul. Miła 26 

 

§ 10 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

 

a) współfinansowanie zajęć dodatkowych (koła zainteresowań, przygotowawcze do 

olimpiad oraz matury, językowe) oraz sportowych dla uczniów XLV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta,  

b) promowanie sukcesów i właściwych postaw uczniów w formie nagród pieniężnych dla 

uczniów oraz absolwentów, którzy osiągają najwyższe wyniki podczas egzaminów lub 

konkursów zewnętrznych, 

c) organizowanie konkursów szkolnych z różnych dziedzin i fundowanie nagród dla 

uczniów, 

d) wspomaganie XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w zakresie 

zaopatrzenia w podręczniki i książki biblioteki szkolnej, zakupu programów 

komputerowych, licencji oraz aktywacji, zakupu sprzętu sportowego, 

e) poprawę stanu technicznego XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta m.in. poprzez remonty pomieszczeń szkolnych (np. sal lekcyjnych, 

pracowni) i ich wyposażenie w pomoce naukowe i dydaktyczne, 

f) wspieranie inicjatyw wychowawczych szkoły poprzez analizę tych działań                            

i nagradzanie najbardziej zaangażowanych w proces wychowawczy nauczycieli                              

i wychowawców. 

g) przyznawanie jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów XLV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta za wysokie wyniki w nauce. 

 

 

Działalność pożytku publicznego Fundacji 

 

§ 11 

 

1.    Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu 

społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową 

działalnością Fundacji. 

 

2.    Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna  

w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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§ 12 

 

1.    Fundacja nie może: 

 

a) udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji                

w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,                    

z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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”, 

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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, 

c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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, 

d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 13 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 14 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

 

a) wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów, którzy chcą w ten sposób wesprzeć 

działania Szkoły, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji oraz grantów, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) przekazania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego w rozumieniu ustawy                 

o PDOF. 

 

2. Fundacja wspierania edukacji im. Romualda Traugutta nie prowadzi działalności 

gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807). 
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§ 15 

 

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

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi 

Fundacji. 

 

§ 16 

 

1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje 

Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania 

decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający 

skorzystanie z tego dobrodziejstwa. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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. 

 

 

Organy Fundacji. 
 

§ 17 

 

1. Organami fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, 

b) Rada Fundacji. 

2. Fundator może być członkiem organów Fundacji. 

3. Członkowie Rady 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. 

4. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Nie można łączyć członkowstwa w organach Fundacji. 

 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 18 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i 2 (dwóch) członków. 

2. Pierwszych członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator. 

3. Członkowie powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji. 

4. Prezesem Fundacji jest Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta. 

5. Kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 

Prezesa lub członka Zarządu, albo w skutek odwołania. 

7. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie: 
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a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie 

funkcji członka Zarządu, 

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

sprawowania tej funkcji, 

c) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) 

miesiące, 

d) przekroczenia 75. roku życia, 

e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

 

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 19 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie 

lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”. 

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów                          

w obecności wszystkich członków Zarządu. 

 

§ 20 

 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

 

a) wykonywanie uchwał Rady, 

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 

d) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, 

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, 

f) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości 

środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

g) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu                         

o założenia uchwalone przez Radę Fundacji, 

h) realizacja programów działania Fundacji, 

i) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą                 

o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie 

przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania 

do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych 

Fundacji, 

j) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 

Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 

k) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do 

kompetencji Rady Fundacji, 

l) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia 

oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 
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§ 21 

 

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

 

 

Rada Fundacji. 

 

§ 22 

 

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest kolegialnym organem stanowiącym, kontrolnym 

i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatora oraz wybrane 

przez niego osoby fizyczne lub prawne. 

4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji 

upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 

5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”. 

7. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Rady. 

 

§ 23 

 

1. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 

Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach 

członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów 

oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. a) i b) i po 

powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, 

Zarządowi Fundacji. 

 

§ 24 

 

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji 

Przewodniczący Rady Fundacji. 

 

§ 25 

 

1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata.  
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2. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą 

działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości 

wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji. 

3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia 

rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

4. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. 

Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą 

większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

§ 26 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej 

inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Rady, a także na pisemny 

wniosek Zarządu. 

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu. 

4. Decyzje Rady we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji podejmowane 

są w formie uchwał. 

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów                          

w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

6. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku  

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

7. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin. 

 

§ 27 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie 

podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz 

posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

 

2. Do zadań Rady należy: 

 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia, 

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium, 

d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

f) nadzór nad działalnością Fundacji, 

g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianach w Statucie, 

utworzeniu oddziału lub o likwidacji Fundacji. 

 

§ 28 

 

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

 

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 
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b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

 

 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 29 

 

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, w formie 

uchwały podjętej jednogłośnie, po uprzednim zatwierdzeniu projektu zmian przez Radę 

Fundacji. 

2. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została 

ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) 

głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 30 

 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

 § 31 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 32 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone, mocą 

uchwały Rady Fundacji, na rzecz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta 

w Warszawie, ul. Miła 26. 

 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 33 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy 
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