STATUT
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja

pod

nazwą

„Fundacja

Uniwersytet

Dzieci”

zwana

dalej

Fundacją,

ustanowiona aktem notarialnym z dnia 1 marca 2007 r. w Kancelarii Notarialnej w
Krakowie, przy ul. Karmelickiej 68 przed notariuszem Wojciechem Gruszczyńskim przez
Agatę Wilam zwaną dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 44, poz.203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania

swoich celów Fundacja może prowadzić działalność w

kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
7. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem
8. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Uniwersytet
Dzieci".
9. Fundacja

może

ustanawiać

odznaki,

medale

honorowe

i

inne

wyróżnienia

i

przyznawać je osobom fizycznym i prawnym.
10. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Rozdział II. Cele Fundacji
§3
1. Fundacja działa na rzecz odbiorców, twórców i menedżerów kultury. Podstawowe cele
Fundacji to:
a)

inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału
twórczego i intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i
dorosłych,

b) tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich
wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych,
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c)

umożliwienie animatorom podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania kulturą
i realizowania projektów edukacyjnych,

d) upowszechnianie kultury i nauki przez całe życie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe między innymi poprzez następujące działania:
a) tworzenie instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych oraz edukacyjnych,
b) udział w transformacji istniejących instytucji kultury,
c)

udział w transformacji istniejących instytucji nauki i edukacji,

d) projektowanie i organizację działań służących rozwojowi kreatywności, edukacji,
nauki i kultury
e) inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych,
f)

organizację

konferencji,

upowszechniających

naukę

seminariów,

innych

i

oraz

edukację,

wydarzeń

kompetencje

kulturalnych
kluczowe

dla

nowoczesnej gospodarki w tym myślenie naukowe, przedsiębiorczość,
g) promocję i organizację wolontariatu,
h) edukację i popularyzację nauki wśród studentów i woluntariuszy,
i)

edukację i popularyzację nauki wśród dzieci i młodzieży,

j)

edukację i popularyzację nauki wśród osób zawodowo zajmujących się kulturą,
edukacją i

nauką, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak,

kompetencje kluczowe dla nowoczesnej gospodarki w tym myślenie naukowe,
przedsiębiorczość,
k) edukację i popularyzację nauki wśród dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem
takich zagadnień jak, kompetencje kluczowe dla nowoczesnej gospodarki w tym
myślenie naukowe, przedsiębiorczość,
l)

organizację konkursów upowszechniających naukę i edukację,

m) przyznawanie stypendiów, grantów oraz nagród osobom zaangażowanym w
realizowane projekty kulturalne, edukacyjne i naukowe, na zasadach w nich
określonych,
n) publikowanie treści edukacyjnych oraz popularyzujących naukę i kulturę, we
wszelkich dostępnych mediach, w tym w wersji elektronicznej
o) wydawanie publikacji edukacyjnych oraz popularyzujących naukę i kulturę we
wszelkich dostępnych mediach, w tym w wersji elektronicznej.
Rozdział III. Zasady działania
§4
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z
innymi

instytucjami, organizacjami

i

osobami

dla

osiągania

wspólnych

celów

statutowych.
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2. Fundacja może także realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje i inne organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych
zbieżnych z celem Fundacji.
3. Żadne

przejawy

działalności

Fundacji

nie

powinny

być

interpretowane

jako

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
4. W zakresie koniecznym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja
może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę oraz zlecać wykonywanie
określonych zadań lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.
5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może powoływać podmioty gospodarcze i
inne podmioty zależne, przy czym wszelkie wypracowane zyski przeznaczone będą na
realizację działalności statutowej.
Rozdział IV. Majątek fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte
i wypracowane przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 50.000,00 zł,
która to suma zostanie zdeponowana na oprocentowanym rachunku bankowym
Fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b) darowizn, spadków, zapisów i subwencji oraz dotacji,
c) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
g) dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
h) umów sponsorskich,
i) wymiany usług z innymi podmiotami,
j) dochodów uzyskiwanych od uczestników projektów edukacyjnych i kulturalnych
prowadzonych przez Fundację.
4. (skreślono)
5. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 3 lit. b)
uwzględnia życzenia ofiarodawców co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub
środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne
Fundusze.
§6
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(skreślono)
§7
(skreślono)
Rozdział V. Organy i zasady funkcjonowania Fundacji.
§8
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd.
2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy aktualnej liczby członków. W razie równiej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego lub Prezesa danego organu.
3. Zarząd Fundacji może powołać Radę Przyjaciół, Patronów i Mecenasów – ciało będące
honorowym organem Fundacji, z głosem doradczym.

Rada Fundacji.
§9
1. Rada Fundacji jest organem doradczym, opiniodawczym i kontrolnym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) Powoływanie Prezesa Zarządu Fundacji;
b) Powoływanie pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji;
c) Odwołanie Zarządu, Prezesa i członków Zarządu;
d) składanie projektów działań Zarządowi;
e) opiniowanie kierunków i projektów działań Fundacji, zatwierdzanie rocznych
planów i sprawozdań finansowych.
3. Rada składać się będzie z dwóch do pięciu członków.
4. W skład pierwszej Rady wchodzą członkowie powołani przez Fundatora. Członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji, z tym, że Fundator zachowuje prawo
samodzielnego mianowania jednego członka Rady Fundacji
5. Na pierwszym

posiedzeniu

Rada

Fundacji

wybierze

spośród

swoich

członków

Przewodniczącego Rady Fundacji, który będzie kierował jej pracami, reprezentował ją
na zewnątrz oraz zwoływał i przewodniczył zebraniom Rady.
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6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w Radzie Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa, gdy:
a) członek Rady złoży rezygnację na piśmie;
b) członek Rady zostanie odwołany z pełnienia funkcji.
c) (skreślony)
8. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie, bez wynagrodzenia.
Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, poniesionych w
związku z funkcją członka Rady Fundacji.
9. Dla wykonywania swych funkcji Rada Fundacji może korzystać z opinii i ocen
powoływanych w tym celu specjalistów.
10. Rada może określić zasady funkcjonowania Rady w Regulaminie.
Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Radę w drodze uchwały.
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje
ją na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. Członkowie Zarządu pełnią funkcje w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy
określające ich prawa i obowiązki.
5. Zarząd może przyznać Członkom Zarządu nie będącym pracownikami Fundacji zwrot
kosztów wynikających z udziału w pracach Zarządu.
6. Do reprezentacji Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu.
7. Ze swojego grona Zarząd może wybrać Wiceprezesów.
8. Zarząd uchwali Regulamin, określający zasady jego pracy.
9. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji;
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c. nabywanie w imieniu Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań;
d. zarządzanie majątkiem Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f.

wytyczanie kierunków działalności Fundacji;

g. uchwalanie rocznych planów finansowych;
h. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji;
i.

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
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11. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
Rada Przyjaciół, Patronów i Mecenasów
§ 10a
1. Rada Przyjaciół, Patronów i Mecenasów jest organem honorowym, do którego
powoływane są osoby zasłużone dla fundacji, działające w imię pokrewnych celów,
wspierające fundację merytorycznie, finansowo lub swoim autorytetem.
2. Członków Rady Przyjaciół, Patronów i Mecenasów powołuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 11
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2.

Zarząd może jednogłośnie podjąć uchwałę o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zostaną
osiągnięte cele Fundacji lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji. Likwidację przeprowadza Zarząd lub powołany przez niego
likwidator.

3. Pozostałe po likwidacji Fundacji środki finansowe, zostaną przekazane na rzecz
wskazanych przez Zarząd organizacji lub instytucji o celach zbliżonych do celów
Fundacji.
§ 12
Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z oświadczeniem woli o
ustanowieniu Fundacji z dnia 1 marca 2007 r.

Kraków, dnia 31 sierpnia 2015 roku
Podpisy:
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