
Fundacja Rozwoju 
Innowacji Edukacyjnych 

wIEm

STATUT



Postanowienia ogólne

§ 1  

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Innowacji 

Edukacyjnych „wIEm” zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez Annę Turulę, zwaną dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym nr 6838/2018 sporządzonym przez 

notariusza Wojciecha Michalewicza, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki 

obce.

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem 

Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku 

graficznego.

§ 3  

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym 

wyznaniem.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

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.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych 

organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister 

Edukacji Narodowej 



Cele  i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania;

2) działalność  na  rzecz  dzieci  i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży

3) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych;

5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

7) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz   rozpowszechnianie i wdrażanie  nowych  

rozwiązań  technicznych w praktyce gospodarczej

8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości;

9) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 

warsztatów oraz projektów edukacyjnych i 

społecznych.

Organizowanie sympozjów i konferencji

Prowadzenie szkół i placówek oświatowych

Przygotowywanie publikacji i działalność 

wydawniczą.



Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 150 

zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji mogą pochodzić z :

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów

c) zbiórek i imprez publicznych,

d) majątku fundacji,

e) odsetek i depozytów bankowych,

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

g) działalności gospodarczej

§ 10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków 

i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z 

poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

.

§ 11

W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia 

wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej 

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.

§ 13

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą 

wyłącznie realizacji celów statutowych.



Działalność gospodarcza

§ 14

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

85.5. Pozaszkolnych form edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

85.51. Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52. Pozaszkolnych form edukacji artystycznej

85.59.A. Nauki języków obcych

85.59.B Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych

58.1. Wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania

58.2. Działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania

59.1. Działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.2. Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.3. Działalności związanej z tłumaczeniami

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.



Odpłatna działalność pożytku publicznego

§ 15

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

85.41.C. doskonalenia nauczycieli

85.6. Działalności wspomagającej edukację

63.1 Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi

63.9. Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji

72.2. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.9. Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej

82.3. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów

§ 16 

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.



Władze Fundacji

§ 17

Organem działającym w imieniu Fundacji jest 

Zarząd.

§ 18

Skład Zarządu powoływany jest przez 

Fundatora

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą 

śmierci lub złożenia rezygnacji lub odwołania 

przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator 

może uzupełnić skład Zarządu.

§ 19

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd skała się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i 2 

członków.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata 

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 20

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na rok. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie 

Zarządu. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy składu. W przypadku 

równej liczby głosów na różne opcje, decyduje głos Prezesa.



Sposób reprezentacji

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zobowiązań do wysokości 

10 000 zł składać może każdy członek Zarząd samodzielnie, a powyżej tej kwoty – Prezes wraz z innym członkiem 

Zarządu łącznie.



Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji może dokonać Fundator. 

§ 23

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator
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