Statut Fundacji Educational center Children of Ukraine

I. Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja Educational center Children of Ukraine, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez Pani OLESYA KOVALCHUK, zwana dalej Fundator, na mocy
oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przed Marzeną
Dmochowską, notariuszem w Warszawie, w dniu 13.04.2022 r., (Rep. A nr
2286/2022).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister odpowiedzialny za
rozwój edukacji oraz pomocy społecznej.
§2
1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§3
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§4
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
§6
Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
Fundacji oraz członków jej organów w wybranych językach obcych.
II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami i zadaniami działania Fundacji są:
1) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w szczególności
działalności społecznej, charytatywnej, humanitarnej, informacyjnej, kulturalnej,
naukowej i edukacyjnej na poziomie międzynarodowym, udzielanie
ukierunkowanej pomocy charytatywnej potrzebującym, a także działania mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

2) pomoc społeczna, w tym realizacja projektów wolontariackich mających na celu
udzielenie pomocy społecznej dla dzieci oraz ich rodzin,
3) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym udzielanie pomocy medycznej i
humanitarnej,
4) działalność oświatowa, w tym stworzenie szkół, stowarzyszeń amatorskich,
obozów dla dzieci,
5) działalność naukowa, w tym przeprowadzenie nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania,
6) działalność kulturalna, w tym tworzenie programów artystycznych i kulturalnych
mających na celu promocję kultury i sztuki ukraińskiej,
7) ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
8) pomoc społeczna, w tym udzielenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojowych i wojen w kraju i za granicą,
9) działalność charytatywna, w tym działalność polegająca na dobroczynności,
10)udzielanie pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży,
11)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
12)promocja i organizacja wolontariatu.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) stworzenie stowarzyszeń oświatowych i kulturalno-artystycznych, których
działalność jest ukierunkowana na
prowadzenie procesu edukacyjnego,
działalności oświatowej i kulturalno-artystycznych wydarzeń, ulepszanie
warunków materialno-technicznych, naukowe i metodyczne zabezpieczenia
działalności oświatowej i kulturalno-artystycznej, doskonalenie form
organizacyjnych współpracy z organami administracji państwowej, Spółkami
kulturalno-artystycznymi oraz organizacjami i instytucjami produkcyjnymi,
gospodarczymi, finansowo-ekonomicznymi organizacjami oraz doskonalenie
warunków bytowych,
2) wspieranie rozwoju sztuki i kultury, popularyzacja muzyki, choreografii, sztuk
teatralnych i plastycznych wśród ludności,
3) wspieranie świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi,
4) rozwój twórczego potencjału artystycznego obywateli, zapewnienie potrzeb
jednostki w twórczej samorealizacji i sensownym wypoczynku,
5) popularyzację różnych rodzajów sztuki poprzez promocję harmonijnej edukacji
duchowej i kulturalnej w społeczeństwie,
6) promocję zdrowego stylu życia, opracowywanie i wdrażanie działań
wzmacniających zdrowie duchowe i fizyczne dzieci i młodzieży,
7) wspieranie samoświadomości narodowej i aktywnej postawy obywatelskiej dzieci
i młodzieży,
8) identyfikowanie i wspieranie młodych talentów oraz zachęcanie ich do
kreatywności samodoskonalenie,
9) wspieranie edukacji młodzież poprzez teatr,

10)organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych z udziałem przedstawicieli
społeczności, władz państwowych i samorządowych, specjalistów naukowych i
instytucje edukacyjne,
11)działalność wydawniczą: opracowywanie i druk produktów drukowanych,
12)zakładanie szkół, stowarzyszeń amatorskich, obozów dla dzieci i młodzieży oraz
innych organizacji edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych,
13)udział w ważnych społecznie wydarzeniach,
14)organizowanie konsolidacji działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki z
innymi publicznymi organizacjami edukacyjnymi, kulturalno-artystycznymi,
15)nawiązywanie, rozwijanie relacji i współpracy z organizacjami oświatowymi i
kulturalno-artystycznymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i
oświaty, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz organizacjami publicznymi,
promowanie wymiany doświadczeń,
16)wspieranie prestiżu akademickiej i ludowej sztuki Ukrainy, angażowanie
szerokiego grona obywateli bez względu na miejsce zamieszkania, wiek i sferę
zatrudnienia,
17)utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z organizacjami zrzeszającymi
obywateli innych państw,
18)zawieranie stosownych umów i udział w wydarzeniach międzynarodowych,
promowanie i udział we współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji,
kultury i turystyki,
19)tworzenie i realizacja projektów, wdrażanie programów mających na celu rozwój
edukacji, kultury i sztuki,
20)udzielanie dotacji, darowizn i pożyczek na realizację celów Fundacji,
21)współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi,
22)współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz
podobnymi placówkami, a także organizacjami studenckimi,
23)działalność edukacyjną, w tym organizowanie seminariów, sympozjów,
konferencji, warsztatów, szkoleń na terenie całego kraju i za granicą,
24)realizację badań naukowych,
25)badanie i gromadzenie informacji o niezbędnej pomocy humanitarnej,
26)organizowanie zbiórek publicznych oraz niepublicznych,
27)wspieranie placówek pomocy humanitarnej,
28)udzielanie pomocy społecznej,
29)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
30)pozyskiwanie w ustalonym trybie środków, jak i innej pomocy od osób fizycznych
i prawnych (ukraińskich i zagranicznych),
31)organizowanie publicznej zbiórki darowizn i wpłat na cele charytatywne od osób
fizycznych i prawnych, państw obcych i organizacji międzynarodowych,
32)dokonywanie czynności prawnych, w szczególności zawieranie porozumień,
umów, kontraktów, w tym z nierezydentami,
33)przygotowywanie, wspieranie finansowe i promowanie ukraińskich i
międzynarodowych wydarzeń,
34)utrzymywanie bezpośrednich relacji i kontaktów z ukraińskimi i zagranicznymi
osobami prawnymi i fizycznymi.

2. Działalność określona w paragrafie niniejszym będzie organizowana, zapewniana
oraz finansowana przez Fundację.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać i współpracować z wszelkimi
osobami fizycznymi i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi,
krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami
Fundacji.
III. Majątek i dochody Fundacji
1.

2.
3.
4.
5.

§ 10
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie
2.000,00 (dwa tysiące 00/100) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę
1.000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych.
Majątek (środki) Fundacji służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych oraz
pokryciu kosztów jej działalności.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
w zgodzie z odpowiednimi przepisami.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
Fundacja nie może podejmować działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów 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",
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, 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,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;

2) dotacji, subwencji i grantów krajowych i zagranicznych;
3) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na
rynku kapitałowym;
4) odsetek i depozytów bankowych;
5) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
6) dochodów ze zbiórek publicznych;
7) dochodów z majątku Fundacji;
8) działalności gospodarczej Fundacji.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 13
Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji przeznaczany jest na
działalność statutową (działalność pożytku publicznego).
Wszystkie środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców
lub donatorów, jeżeli wola została wyrażona.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.
Działalność gospodarcza prowadzona będzie bezpośrednio lub poprzez
wyodrębniony zakład, bądź powołane przez Zarząd Fundacji odrębne jednostki
organizacyjne.
Fundacja będzie prowadziła działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń zgodnie z
odrębnymi przepisami dopiero po uzyskaniu takich koncesji lub zezwoleń.
Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady
wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej. Czysty zysk z działalności
gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie
kosztów jej działalności.
Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
2) PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
3) PKD 58 – Działalność wydawnicza;
4) PKD 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
5) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana;
6) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
7) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem;
8) PKD 72 – Badanie naukowe i prace rozwojowe;

9) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
10)PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
11)PKD 77 – Wynajem i dzierżawa;
12)PKD 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i
działalności z nią związane;
13)PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
14)PKD 85 – Edukacja;
15)PKD 86 – Opieka zdrowotna;
16)PKD 87 – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
17)PKD 88 – Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
18)PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
19)PKD 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność
związana z kulturą;
20)PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
21)PKD 94 – Działalność organizacji członkowskich.
IV. Władze i zasady działania Fundacji
§ 15
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
3) Zgromadzenie Fundatorów.
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Rada Fundacji
§ 16
Rada Fundacji, jeżeli została powołana, jest najwyższym organem Fundacji,
podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania, kontrolującym
oraz opiniującym Fundacji. Jeżeli Rada Fundacji nie została powołana, najwyższym
organem Zgromadzenie Fundatorów oraz wykonującym wszystkie jej funkcje jest
Fundator.
Rada Fundacji składa się z min. trzech członków, w tym jej Przewodniczącego.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających (o ile niniejszy Statut
nie stanowi inaczej) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje i
odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
Członkowie Rady Fundacji sprawują swoje funkcje bezterminowo. Członkostwo w
Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa,
objęcia funkcji w Zarządzie Fundacji, utraty przez członka Rady Fundacji pełnej
zdolności do czynności prawnej lub w wypadku, gdy na mocy orzeczenia sądu członek
Rady Fundacji utraci zdolność do zasiadania w Radzie.
Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) 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 Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, drogą obiegową
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Regulamin Rady Fundacji określa szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń,
przebiegu posiedzeń, podejmowania uchwał, praw i obowiązków członków Rady
Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności Rady Fundacji.
10. Prezes Zarządu Fundacji ma prawo brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji z
prawem głosu doradczego.
§ 17
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) Ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz
corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, oraz udzielanie Członkom Zarządu
Fundacji absolutorium,
2) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
3) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
4) Nadzór nad działalnością Fundacji,
5) Ustalenie wynagrodzeń Prezesa i Członków Zarządu Fundacji,
6) Uchwalanie Regulaminów Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz innych organów
Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień
dotyczących działalności Fundacji, dokonywania rewizji majątku Fundacji, a także
kontroli finansowej Fundacji.
2. Czynności nadzorcze i kontrolne może wykonywać Przewodniczący Rady Fundacji lub
Członek Rady Fundacji upoważniony przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi min. Jeden członek, w tym Prezes.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie
Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są bezterminowo.
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§ 20
Zarząd jest organem Fundacji, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz, we wszystkich sprawach.
Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Fundacji,
oraz składania oświadczenia woli i w jej imieniu.
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) powoływanie gremiów doradczych dla realizacji poszczególnych programów,
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach przekazanych przez Radę
Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
6) sporządzanie sprawozdań
z realizacji zadań publicznych, sprawozdań
finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji według zasad i terminów
wynikających z odrębnych przepisów.
W sprawach przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu, Zarząd Fundacji
podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Jeżeli zarząd składa się
wyłącznie z Prezesa Zarządu, decyzje podejmuje Prezes Zarządu. Postanowienie
powyższe nie uchybia obowiązkowi uzyskania przez Zarząd zgody Rady Fundacji na
dokonanie czynności określonych w Statucie lub Regulaminie Zarządu.
Zarząd Fundacji co roku, według zasad i terminów wynikających z odrębnych
przepisów, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji, jeżeli ona została
powołana, roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
Fundacji.
Regulamin Zarządu Fundacji określa szczegółowe zasady działania, praw i
obowiązków członków Zarządu Fundacji oraz zasad dokumentowania czynności
Zarządu Fundacji.
Zgromadzenie Fundatorów
§ 21
Zgromadzenie Fundatorów wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje
inne czynności przewidziane niniejszym statutem.
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora i osób powołanych uchwałą
Zgromadzenia Fundatorów.
Do pierwszego składu Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Fundator, która jest jego
Przewodniczącym.
Zgromadzenie Fundatorów uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów na
wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego
Rady Fundacji.
2) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu.

3) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, oraz
zmiany Statutu i celów Fundacji, z uwzględnieniem szczegółowych postanowień
Statut Fundacji.
4) Podejmowanie decyzji o zbyciu przedsiębiorstwa Fundacji, ustanowieniu na nim
zastawu, a także o nabyciu i zbyciu nieruchomości oraz obciążeniu nieruchomości
ograniczonym prawem rzeczowym.
V. Zmiana Statutu. Połączenie z inną fundacją
§ 22
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu, a także w przedmiocie zmiany celów Fundacji
podejmuje Zgromadzenie Fundatorów samodzielnie bądź na wniosek Zarządu.
Zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić na zasadach przewidzianych dla
zmiany Statutu.
VI. Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie
Fundatorów.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów samodzielnie bądź na wniosek
Zarządu.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów na rzecz działających w Polsce lub na świecie
fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.
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