STATUT
FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI - ESCOLA
(tekst jednolity na dzień 25.07.20112 r.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji - ESCOLA”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi, wpisaną
pod nr 30 do Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds.
szkolnictwa wyższego oraz Instytut Postępowania Twórczego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana pod nr KRS 0000094536 do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Szafrugę z Kancelarii Notarialnej przy
alei Kościuszki pod nr 99 w Łodzi dnia dwudziestego ósmego maja 2009 r., repertorium A nr
3170/2009, z późniejszą zmianą nazwy na „Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji ESCOLA” dokonaną Uchwałą Zarządu IPT Nieruchomości sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2012r.,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991
r., nr 46, poz. 203 ze zmianami: Dz. U. Z 2001 r., nr 121, poz. 769, Dz. U. Z 2001 r., nr 120,
poz. 1268, Dz. U. Z 2003 r., nr 162, poz. 1568, Dz. U. Z 2006 r., nr 167, poz. 1398) oraz
postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać skróconej nazwy „ESCOLA”.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź w województwie Łódzkim.
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
prawem.
§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
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8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.

17.

wspieranie działalności gospodarczej środowiska akademickiego, pracowników
uczelni, studentów Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi oraz innych
szkół wyższych;
inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowo – technicznej,
gospodarczej, oświatowej, kulturalnej, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz
sportu;
inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz duchowego młodzieży
szkolnej i studentów;
wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez pracowników uczelni
wyższych oraz studentów;
upowszechnianie dostępu młodzieży do nauki;
upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i zarządzaniu;
wspieranie szkolnictwa wyższego, w szczególności niepublicznych szkół wyższych
we wszystkich poczynaniach zmierzających do odnowy ich bazy materialnej
zwłaszcza do rozbudowy ich majątku trwałego oraz wzbogacania ich wyposażenia;
udzielanie szkołom wyższym pomocy finansowej w realizacji ich zadań w zakresie
nauki i kształcenia kadry naukowej oraz młodzieży;
propagowanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych;
wspieranie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji a także
na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego i edukacji dzieci i młodzieży w
odniesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacyjnych oraz Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych oraz w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, jako dyrektyw
unijnych;
wspieranie procesów wdrożeniowych dotyczących Europejskich i Krajowych Ram
Kwalifikacyjnych;
stymulowanie inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym służących wspieraniu
edukacji;
nawiązywanie współpracy z lokalnymi intytulacjami samorządowymi (starostwa,
gminy, powiaty) w celu wspierania edukacji;
wspieranie szkolnictwa na każdym szczeblu edukacji (podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimazjalnym, zawodowym i wyższym) w poczynaniach zmierzających do
zapewnienia najlepszych warunków edukacji, głównie poprzez wspieranie i
dokształcanie nauczycieli;
organizowanie seminariów, konferencji oraz innych inicjatyw na rzecz wspierania
edukacji.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie finansowe i naukowe badań naukowych;
2. wspieranie finansowe publikacji prac naukowych;
3. opracowywanie i wdrażanie innowacji w gospodarce i zarządzaniu;
4. tworzenie i prowadzenie uczelni wyższych, szkół i placówek oświatowych;
5. fundowanie stypendiów naukowych dla studentów, młodzieży szkolnej i pracowników
naukowo – dydaktycznych;
6. fundowanie i współfinansowanie udziału pracowników nauki w konferencjach
naukowych;
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7. organizowanie spotkań środowiska naukowego służących wymianie doświadczeń i
osiągnięć naukowych;
8. propagowanie i upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych
i organizacyjnych;
9. podejmowanie działań na rzecz upowszechniania dorobku naukowego pracowników i
studentów;
10. współpraca ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami
gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji,
osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:
a) przystępować do projektów oraz programów unijnych i międzynarodowych;
b) opracowywać i realizować na zlecenie osób trzecich projekty unijne;
c) przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych;
d) tworzyć i przystępować do przedsięwzięć gospodarczych kulturalnych,
naukowych i innych, w szczególności do spółek prawa cywilnego i
handlowego
e) połączyć się z inną fundacją.

§ 9.
Na realizację celów Fundacji Fundatorzy zobowiązują się przekazać Fundacji:
1. Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi zobowiązuje się do przekazania
na rzecz Fundacji: wkład merytoryczny, zapewnienie kadry naukowej i dydaktycznej,
zapewnienie organizacji działalności naukowej, zapewnienia dostępu do działalności
naukowej i dydaktycznej, zapewnienie transferu wyników prowadzonych przez siebie
badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dostępu do materiałów dydaktycznych
i naukowych którymi dysponuje uczelnia;

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte w toku jej działania.
2. Fundusz Założycielski stanowią składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów.
3. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100) na działalność gospodarczą.
§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.
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Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych
na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne;
2. subwencji i dotacji osób prawnych, w tym dotacji unijnych;
3. dochodów jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek ruchomy i nieruchomy oraz
prawa majątkowe.
4. dochody z działalności gospodarczej Fundacji, o której mowa w § 9 ust. 2.
§ 13.
Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów służącej tym celom administracji Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundatorów;
b) Zarząd Fundacji;
2. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu.
3. Wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu ustala Rada Fundatorów.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 15.
Rada Fundatorów składa się z 1-10 osób.
Ustalenia liczby członków Rady Fundatorów oraz powołania i odwołania członków Rady
Fundacji a także zmiany statutu Fundacji dokonuje IPT Nieruchomości spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla ŁodziŚródmieście w Łodzi pod numerem KRS 0000321376, REGON 100641486.
Członkowie Rady Fundatorów powoływani są na czas nieokreślony.
Fundatorzy wskazują w drodze uchwały członka Rady Fundatorów pełniącego funkcję jej
Przewodniczącego.
Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 4 podejmowane są jednomyślnie.
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, może odwołać w każdym czasie Członka Rady
Fundacji.

§ 16.
Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa:
a) z chwilą złożenia rezygnacji;
b) z chwilą śmierci;
c) w przypadku likwidacji Fundatorów;
d) z chwilą odwołania przez podmiot, o którym mowa w § 15 ust. 2..

§ 17.
1. Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
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2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
w roku kalendarzowym.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Prezes Zarządu lub
upoważniony przez niego Członek Zarządu.
4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych, o ile niniejszy statut nie przewiduje większości kwalifikowanej. W przypadku
równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.
5. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej
członków.
6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół obejmujący, co najmniej listę obecnych na
posiedzeniu, porządek obrad, podjęte uchwały i ewentualnie zgłoszone zdania odrębne.
§ 18.
1. Rada Fundatorów jest organem uchwałodawczym, opiniodawczym i nadzorczym
Fundacji.
2. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
a)
powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;
b)
ustalanie wynagrodzenia Prezesa oraz Członków Zarządu;
c)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu;
d)
uchwalania regulaminów pracy Rady i Zarządu;
e)
propagowanie celów, dla których powstała Fundacja;
f)
inicjowanie kierunków działalności Fundacji;
g)
wyrażanie opinii o realizacji celów statutowych Fundacji i w sprawach
przedłożonych jej przez Zarząd;
h)
wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania przez
Zarząd o wartości przekraczającej równowartości w złotych polskich 100.000 (stu
tysięcy) EUR;
i)
zatwierdzanie
rocznych
i
wieloletnich
planów
działania
Fundacji
przygotowywanych przez Zarząd;
j)
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
k)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań
finansowych Fundacji;
l)
podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji bądź jej połączenia z inną
Fundacją, oraz o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
§ 19.
1. Zarząd Fundacji składa się, co najmniej z 1 osoby, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, oraz pozostałych Członków
Zarządu
3. Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę
Fundatorów.
§ 20.
1. Zarząd kieruje pracą Fundacji, odpowiada za realizację jej celów i podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) sporządzanie rocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych i przedkładanie ich
Radzie Fundatorów do zatwierdzania;
c) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
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d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów i przysporzeń,
f) organizowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.

1.
2.
3.
4.

§ 21.
Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 22.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a) W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa;
b) W przypadku Zarządu wieloosobowego reprezentować może Prezes Zarządu jednoosobowo, lub dwóch Członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd uchwałą podjętą w trybie określonym w § 21 pkt. 3 może ustanowić
pełnomocnika.

Rozdział V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
§ 23.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest:
1) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
2) 18.11.Z Drukowanie gazet;
3) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
4) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
5) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
6) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
7) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
8) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
10) 58.11.Z Wydawanie książek;
12) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np adresowych, telefonicznych);
13) 58.13.Z Wydawanie gazet;
14) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
15) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
16) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
17) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
18) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
19) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
20) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
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21) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność gdzie indziej niesklasyfikowana z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
24) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
25) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
26) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe;
27) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem
holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
28) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
29) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania;
30) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
31) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
32) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
33) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych;
34) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
35) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
36) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i
telewizji;
37) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
38) 73.12. D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach;
39) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
40) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana;
41) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników;
42) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
43) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
44) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
45) 85.20.Z Szkoły podstawowe;
46) 85.31.A Gimnazja;
47) 85.31.B Licea ogólnokształcące;
48) 85.32.A Technika;
49) 85.32.B. Zasadnicze szkoły zawodowe;
50) 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
51) 85.41.A Szkoły policealne;
52) 85.42.B Szkoły wyższe;
53) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
54) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
55) 85.59.A. Nauka języków obcych;
56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
57) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

§ 24.
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1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów.
Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów,
a dochód z niej uzyskany przeznaczany jest na finansowanie działalności statutowej.
2. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają
amortyzacji i umarzaniu wg obowiązujących zasad.
3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd fundacji.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25.
Zmiana Statutu Fundacji nie może polegać na zmianie celów Fundacji poprzez ich
ograniczenie.
§ 26.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub
w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundatorów kwalifikowaną
większością dwóch trzecich głosów.
3. Rada Fundatorów wskaże odrębną uchwałą likwidatora lub likwidatorów Fundacji.
4. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu Fundacji oraz inne osoby.
§ 27.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zostanie przekazany na cel wskazany w uchwale
Rady Fundatorów, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§ 28.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Zarząd
Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji - ESCOLA

Kinga Kwiatkowska - Kuc - Prezes Zarządu ...........................................................
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