STATUT
FUNDACJI NASZA SZKOŁA
Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu
z dnia 27 listopada 2003r., 2 grudnia 2003r., 30 sierpnia 2006r., 13 lutego 2009r., 5
kwietnia 2011r., 5 czerwca 2011r., 30 września 2011r., 8 kwietnia 2016r., 11 października 2016r.
i 13 stycznia 2017r.

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marcina Konopkę,
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Jana Romanowskiego w
Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 14, w dniu 15 listopada 2002 roku za numerem
repertorium 7036/2002 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje: Minister właściwy ds. oświaty.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.
§ 5.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
3. Dla właściwego realizowania celów określonych w niniejszym statucie Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 6.
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 8.
Celem działania Fundacji jest:

1. Utworzenie lub pomoc w utworzeniu niepublicznej katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum
zwanych dalej Szkołą.
2. Zapewnienie środków na działalność i rozwój Szkoły.
3. Wspomaganie działalności innych placówek oświatowych.
4. Wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości i szerzenie kultury chrześcijańskiej.
5. Upowszechnianie sportu, kultury i sztuki.
§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zapewnienie środków finansowych na zakup nieruchomości z budynkiem szkolnym lub budowę
budynku szkolnego a także na jego adaptację na potrzeby Szkoły.
2. Wspieranie działalności Szkoły lub innej placówki oświatowej.
3. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i religijnym.
4. Organizowanie lub dofinansowywanie zajęć lub imprez dla dzieci i młodzieży w dziedzinie
sportu, kultury i sztuki.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę
1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
5. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 13.
1. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację
długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
2. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd.
3. Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi fundatorzy, członkowie
organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji
§ 14.
1. Władzą Fundacji jest Zarząd.
2. Organem kontrolującym pracę Zarządu jest Rada Nadzorcza.
§ 15.
1. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje fundator. Następnych członków Zarządu na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą
decyzją fundator, a w przypadku niemożliwości powołania Zarządu przez fundatora, Zarząd
wybiera Rada Nadzorcza.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
4. Kadencja w Zarządzie trwa 3 lata i jest automatycznie przedłużana na kolejne kadencje, o ile nie
zajdą okoliczności wymienione w par. 15 pkt. 8.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Zarząd powołuje ze swojego grona Prezesa Zarządu.
7. Prezes z grona tworzącego zarząd wskazuje Wiceprezesa.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka, na skutek
odwołania członka przez Fundatora lub Radę Nadzorczą i na skutek śmierci członka.
9. Członkowie Zarządu 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.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 15a
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech osób.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje fundator.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata i jest automatycznie przedłużana na kolejne kadencje, o
ile nie zajdą okoliczności wymienione w par. 15a pkt. 5.
4. Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez
fundatora.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów Fundacji.
7. Szczegółowy tryb działania i zakresy uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej określa
regulamin uchwalony przez fundatora.
8. Pierwsza Rada Nadzorcza zostaje powołana w składzie:
• Marian

Krzemiński – przewodniczący,
Paluszewski – wiceprzewodniczący,

• Stojgniew

• Bożena

Kozak – sekretarz.

9. Fundator w celu zapewnienia ciągłości wykonywania swoich funkcji może udzielić
pełnomocnictwa osobie fizycznej.
§ 16.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) dokonywanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji
Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech
członków Zarządu, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W wypadku
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa.
5. Głosowanie jest jawne, z tym, że w sprawach odwołania członka Rady zarządza się tajne
głosowanie.
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
8. Zarząd może zlecać osobom trzecim, prawnym i fizycznym wykonanie prowadzenia księgowości
Fundacji, prac potrzebnych w budowie szkoły i działalności gospodarczej.
§ 17.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Działalność gospodarcza
§ 18.
Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
1. Działalność informatyczną polegającą na tworzeniu programów komputerowych, usługach
informatycznych,

2. Działalność wydawniczą polegającą na wydawaniu książek, periodyków o tematyce
komputerowej, podatkowej i innej oraz wydawaniu programów komputerowych,
3. Działalność reklamową.
§ 19.
1. Uchylony.
2. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.
3. Dochód z działalności (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przeznaczany na działalność
pożytku publicznego.
§ 20.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność
gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony
jest na finansowanie działalności statutowej.
2. Wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania określa Zarząd. Wynagrodzenie nie może
przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Uchylony.
4. Uchylony.
5. Uchylony.
6. Fundacja może podejmować współpracę z podmiotami, w których uczestniczą fundatorzy,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach stosowanych w
odniesieniu do innych podmiotów.
7. Fundacja nie ma prawa do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 21.
Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

Zmiana Statutu
§ 22.
Statut może być zmieniany również w zakresie celów i zasad działania fundacji.
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.

Połączenie z inną fundacją.
§ 24.
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
§ 25.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze jednomyślnej uchwały.
§ 26.
Uchylony.

Likwidacja Fundacji
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub w przypadku niemożności realizacji
celów, dla których została powołana.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 28.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 29.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji muszą zostać przeznaczone na rzecz
Caritas Polska lub innych katolickich placówek oświatowych.

