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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. „Fundacja Edukacji Polonijnej” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 t.j.) oraz niniejszego 

Statutu.  

2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  

3. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy.  

4. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.  

5. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

6. Fundacja może ustalić własny znak graficzny wskazujący m.in. cele jej działalności.  

7. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.  

8. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw 

zagranicznych. 

9. Fundacja powstała z inicjatywy podmiotów mających ponad pięcioletnie 

doświadczenie z edukacją domową. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele Fundacji 

§ 2 

 

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowa, a w szczególności:  

a. szerzenie polskiej edukacji, również wśród Polaków przebywających poza 

granicami kraju, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 

b. wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych w zakresie 

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży zamieszkałej w kraju oraz dzieci 

i młodzieży polonijnej;  

c. inicjowanie, popieranie i uczestnictwo we wszelkich formach nowoczesnego 

organizowania krajowej i międzynarodowej współpracy edukacyjnej, mającej 

na celu rozwój intelektualny dzieci, młodzieży oraz kadry pedagogicznej;  

d. krzewienie polskiej kultury, również wśród Polaków przebywających poza 

granicami Polski;  

e. wspieranie polskich dzieci przebywających za granicą w utrzymywaniu 

kontaktu z polskim językiem;  

f. wspieranie wychowywania dzieci Polaków przebywających w kraju i za 

granicą;  

g. promowanie języka polskiego za granicą;  

h. promowanie i informowanie o różnych formach kształcenia i wychowania dla 

dzieci Polaków przebywających w kraju i za granicą;  

i. wspieranie podmiotów prawa (w tym osób fizycznych i prawnych) oraz 

instytucji zajmujących się edukacją Polaków w kraju i za granicą.  
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2. Fundacja realizuje wskazane w ust. 1 cele w szczególności poprzez:  

a. koordynowanie, promowanie i wspieranie projektów edukacyjnych; 

b. zakładanie i prowadzenie szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek; 

c. współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w 

zakresie objętym celami Fundacji – w szczególności ze szkołami i placówkami 

oświatowymi uczestniczącymi w projektach edukacyjnych koordynowanych 

przez Fundację;  

d. koordynację działań szkół, placówek oświatowych, stowarzyszeń, fundacji 

oraz innych osób fizycznych i prawnych zajmujących się kształceniem 

Polaków przebywających za granicą i krzewieniem języka polskiego za 

granicą;  

e. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, warsztatów 

specjalistycznych, a także konkursów, wystaw, kampanii reklamowych oraz 

innych form zapewniających realizację celów statutowych fundacji, w 

szczególności poza granicami Polski;  

f. przyznawanie nagród i stypendiów dla dzieci oraz młodzieży polonijnej;  

g. finansowanie zakupów materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych;  

h. przygotowywanie materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci 

Polaków przebywających poza granicami Polski;  

i. organizację kampanii społecznych promujących kulturę polską i język polski 

wśród Polaków przebywających za granicą.  

 

ROZDZIAŁ IIa 

Działalność pożytku publicznego 

§ 2a 
 

 

1. W ramach realizacji celów Fundacji, o których mowa w § 2 niniejszego statutu, 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego rozumianą jako 

działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych w zakresie: 

 

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b. działalności charytatywnej; 

c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

d. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

e. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

f. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

g. turystyki i krajoznawstwa; 

h. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

i. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 
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j. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka. 

 

 

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym 

zakresie: 

 

a. Koordynowanie projektów edukacyjnych, mających na celu wspieranie 

polskich emigrantów w edukacji ich dzieci za pośrednictwem internetowej 

platformy edukacyjnej; 

 

b. Tworzenie gier edukacyjnych mających na celu utrwalenie znajomości języka 

polskiego oraz przyswojenie wiadomości objętych polską podstawą 

programową; 

 

c. Realizacja projektów z użyciem nowych technologii mających na celu 

promowanie polskiej historii i dziedzictwa narodowego; 

 

 

3. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w niniejszym paragrafie, 

prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.  

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 3 

 

 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci gotówki w kwocie 2 000 

zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), złożony przez Fundatorów w częściach równych 

oraz inne mienie nabyte i uzyskane przez Fundację w toku jej działania. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

a. krajowych i zagranicznych darowizn,  

b. dotacji, datków i subwencji,  

c. funduszy europejskich,  

d. odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,  

e. operacji finansowych.  

3. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.  

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

jej celów statutowych. 

6. Zabronione jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz 
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osób, z którymi Fundatorzy, 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub 

pracowników Fundacji 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów 

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z 

celu statutowego, 

d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, 

członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności gospodarczej Fundacja przeznacza 

na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 2a Statutu . 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 
 

Informacje ogólne 

§ 4 
 

Obligatoryjnymi Organami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem)  

b. Rada Programowa Fundacji (zwana dalej Radą) 

 

Zarząd Fundacji 

§ 5 
 

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych na czas 

nieokreślony. 

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani jednomyślną uchwałą Fundatorów.  

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady ani pozostawać z 

członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 

 

a. z dniem podjęcia przez Fundatorów uchwały o odwołaniu członka Zarządu; 

b. w wyniku złożenia przez członka Zarządu jednemu z Fundatorów pisemnej 

rezygnacji; 

c. w chwili śmierci członka Zarządu; 
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d. w przypadku ograniczenia lub pozbawienia członka Zarządu zdolności do 

czynności prawnych. 

6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu 

samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentuje Prezes 

Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

7. Podjęcie czynności zobowiązujących i rozporządzających, których przedmiotem jest 

majątek fundacji o wartości przekraczającej 100 000 zł, wymaga reprezentacji 

Fundacji przez Prezesa Zarządu. 

8. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. 

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

10. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, a także określenie sposobu 

wypłaty następuje w uchwale Fundatorów. 

 

§ 6 
 

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

2. Do Zarządu należy, w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych, 

b. tworzenie regulaminów projektów edukacyjnych koordynowanych przez 

Fundację, 

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d. kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji, 

e. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 

f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji. 

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach 

w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, o 

wyniku uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego 

członek Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

dwa miesiące. Do ważności posiedzenia wystarczająca jest obecność jednego Członka 

Zarządu. 

6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady, pełnomocnik Fundatora 

oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

8. Zarząd zobowiązany jest składać corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji 

ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. 

 

Rada Programowa Fundacji 

§ 7 
 

1. Rada stanowi organ kolegialny o charakterze nadzorczym, opiniującym i doradczym. 

2. W skład Rady wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powołanych na czas 

nieokreślony. 
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3. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.  

4. Członkostwo w Radzie ustaje: 

a. z dniem podjęcia przez Fundatorów uchwały o odwołaniu członka Rady; 

b. w wyniku pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Rady jednemu z 

Fundatorów; 

c. w chwili śmierci członka Rady; 

d. w przypadku ograniczenia lub pozbawienia członka Rady zdolności do 

czynności prawnych. 

5. Członkowie Rady: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

 

§ 8 

 

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku. 

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom 

Rady.  

3. Pierwszego Przewodniczącego Rady w jednomyślnej uchwale wskazują Fundatorzy. 

4. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje 

uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Rady. 

5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.  

6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie innych 

organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz 

inne zaproszone osoby. 

7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

8. Rada może podejmować uchwały bez odbywania formalnego posiedzenia, na piśmie. 

Do ważności takiej uchwały potrzebne jest oddanie głosu przez wszystkich członków 

Rady. 

 

§ 9 

 

1. Do zadań Rady należy w szczególności:  

a. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji 

opracowanych przez Zarząd 

b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,  
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c. wnioskowanie i opiniowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, 

zmian Statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek 

organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,  

d. wnioskowanie i opiniowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z 

innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej 

likwidacji,  

e. wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, 

odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych 

zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,  

f. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, 

g. zawieranie umów o pracę z Członkami Zarządu na warunkach określonych w 

uchwale Fundatorów, o której mowa w § 5 ust. 9. 

 

2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności 

Fundacji.  

3. Członkowie Rady mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów z tytułu pełnienia 

funkcji w Radzie w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednimi przepisami 

prawa. 

4. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi 

wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Likwidacja Fundacji 

§ 10 
 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana, w razie wyczerpania się jej środków i majątku lub z innych powodów. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnie 

podejmowanej uchwały.  

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w 

szczególności poprzez przekazanie go podmiotom prawa, których działalność 

odpowiada celom Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana Statutu 

§ 11 
 

Zmiany w Statucie Fundacji, za uprzednią, pisemną zgodą Prezesa Zarządu, dokonują 

Fundatorzy w drodze jednomyślnie podejmowanej uchwały. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

§ 12 
 

1. Statut sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach.  
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2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. 


