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Statut 

Fundacji Szkoła Medialna 
 

 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Szkoła Medialna, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

została przez następujących fundatorów: Agatę Kiełkowicz, Ewę Mauer, Katarzynę 

Sieniawską, Wacława Rosickiego, Pawła Wolnego zwanych dalej Fundatorami. Fundacja 

została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Malik 

w kancelarii notarialnej w Krakowie, w dniu 29 lipca 2015r. (Repertorium A Nr 1258/2015) 

działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 
 

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 

 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji. 

 

 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków. 

 

 

§ 4 

1. 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. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i zagraniczne. 

3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak graficzny 

Fundacji.  

4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy. 

5. Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za 

granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji. 

 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Podstawowym celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych, 

społecznych i kulturalnych służących upowszechnieniu nowych mediów i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz w życiu 

codziennym. 

 

Celami szczegółowymi Fundacji są: 

1. Wpieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz  promocja dostępu do 

informacji i do Internetu. 

2. Edukacja informacyjna i medialna w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 

Internecie. 

3. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowych  

 technologii. 

4. Wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji oraz inicjatyw kulturalnych i 

edukacyjnych. 

5. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych 

oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

6. Podnoszenie umiejętności i doskonalenie wiedzy nauczycieli, szkoleniowców, trenerów 

prowadzących działalność kulturalno-oświatową. 

7. Upowszechnianie równego dostępu do kultury, nowych mediów i technologii oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami 

oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem. 

8. Działalność i współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej, 

organizacjami oraz instytucjami, których celami są wspieranie rozwoju nowoczesnej 

edukacji, działalność naukowa, w zakresie oświaty, kultury, IT. 

9. Budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji. 

 

 

§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań edukacyjnych, 

kulturalnych, artystycznych, turystycznych i sportowych. 

2) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów i innych 

form kształcenia, w tym także zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek 

doskonalenia nauczycieli.  

3) Prowadzenie placówek oświatowych i kulturalnych, w tym szkół, przedszkoli i 

świetlic dla dzieci i młodzieży.  

4) Organizowanie infrastruktury placówek oświatowych w zakresie multimediów 

oraz  IT w tym udostępnianie sprzętu Fundacji. 

5) Rewitalizację i modernizację placówek kulturalno-oświatowych, wyposażane 

bazy szkolnej w nowoczesne narzędzia edukacyjne i multimedialne, działania na 

rzecz gromadzenia pomocy dydaktycznych. 

6) Promowanie nowych technologii i ich zastosowania w życiu codziennym oraz 

pracy i nauce. 

7) Prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających ideę 

nowoczesnej edukacji. 



3 

 

8) Współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami i 

organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami oświatowymi i innymi 

podmiotami. 

9) Działalność naukową, badawczą, wydawniczą i informacyjną. 

10) Organizowanie pikników edukacyjnych, gier miejskich, spacerów 

multimedialnych, questów, zielonych szkół. 

11) Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród. 

 

2. Działalność określona w § 7 ust. 1 jest wyłącznie działalnością statutową Fundacji i jest 

prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, chyba że Zarząd 

Fundacji określi zasady odpłatności dla danego rodzaju działalności pożytku 

publicznego. 

 

 

§ 71 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. Fundacja na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza kwotę 1000 zł. 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 

4. Działalność gospodarcza może zostać podjęta lub zakończona przez Fundację na  

 podstawie uchwały Zarządu Fundacji. 

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach (wg PKD): 

 

a) 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami  

b) 58.11.Z Wydawanie książek  

c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

d) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

e) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

f) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

g) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych  

h) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi  

i) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych  

j) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów  

k) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

l) 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem 

m) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

n) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

o) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych,  

p) 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

q) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

r) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery  

s) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim 
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t) 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego 

u) 85.20.Z Szkoły podstawowe 

v) 85.31.B Licea ogólnokształcące 

w) 85.41.A Szkoły policealne 

x) 85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli 

y) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

z) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

aa) 85.59.A Nauka języków obcych 

bb) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

cc) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

dd) 93.29 A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 

innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych 

miejscach o zamkniętej przestrzeni. 

 

 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

6. odsetek bankowych, 

7. prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

§ 11 

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową i pokrycie kosztów jej działania.  

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu lub odrzuceniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

5. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
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§ 12 

Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów lub pracowników 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. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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; 

3. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 
Rozdział IV 

Władze Fundacji 
 

 

§ 13 

1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 

go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni 

członkostwa w Radzie Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

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

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
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§ 15 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

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

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

 

§ 16 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 

Statutu, 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu oraz ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub          o 

likwidacji Fundacji. 

 

 

§ 17 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 18 

 

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu Członków, w tym Prezes Zarządu, 

powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2  

Statutu. 

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.  

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich członków Rady. 

5. Prezes Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji mogą być pracownikami Fundacji. 

6. Przez pracownika Fundacji rozumie się w statucie wszystkie osoby wykonujące 

jakiekolwiek działania dla Fundacji za wynagrodzeniem w ramach swojej działalności 

osobistej. 

7. Prezes Fundacji podejmuje decyzje w zakresie zatrudniania pracowników Fundacji, w tym 

doboru form pracy, określenia wysokości wynagrodzenia i warunków pracy. 

8. Prezes Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji wybiera Wiceprezesa Fundacji (lub  

wiceprezesów, jeśli zaistnieje taka potrzeba) oraz Sekretarza Fundacji. 
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9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,  

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

 

 

§ 19 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Fundacji i jej 

rozwoju; 

b) sprawowanie zarządu majątkiem oraz wydatkami i dochodami Fundacji; 

c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

d) tworzenie stałych i doraźnych zespołów zadaniowych; 

e) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

f) uchwalanie regulaminów, 

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 20 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych       z 

zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – 

oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu 

mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w 

akcie założycielskim. 
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Połączenie z inną fundacją 

 

§ 22 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 23 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają 

w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę 

Fundacji. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 25 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 26 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

 
 

 


