STATUT
FUNDACJI „AKADEMIA IWONY KALAMAN”
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Iwonę Kalaman zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym
Repertorium A nr 855/2013, sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Szczepańskiego w Kancelarii
Notarialnej Krzysztof Szczepański Notariusz, ul. Jagiełły 3, 02 – 495 Warszawa.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji
Narodowej. Drugim z organów nadzoru nad Fundacją jest Prezydent m.st. Warszawy.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju polskiej edukacji poprzez upowszechnianie wyników
badań naukowych dotyczących rozwoju edukacji dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu poprzez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży; wspomaganie rozwoju osobowości
twórczej, artystycznej oraz sportowo -rekreacyjnej u dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy
naukowej,

oświatowej

i

kulturowej

oraz

działanie

na

rzecz

wyrównania

szans

edukacyjnych; wspomaganie doświadczeń polskich nauczycieli, poprzez realizację nowatorskich
programów edukacyjnych, naukowych, oświatowych i kulturowych na rzecz dzieci i młodzieży oraz
dzieci niepełnosprawnych.
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§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.

gromadzenie i rozpowszechnianie informacji naukowych oraz wyników badań naukowych w
zakresie rozwoju edukacji dzieci i młodzieży,

b.

organizowanie kursów, w zakresie nowatorskich narzędzi edukacyjnych,

c.

organizowanie szkoleń w zakresie nowatorskich i autorskich programów edukacyjnych,

d.

promocję kompetencji nauczycielskiej,

e.

propagowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, oświatowej i kulturowej,

f.

promocję wielowymiarowych kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży,

g.

propagowanie pozaszkolnych form edukacji sportowo-rekreacyjnej,

h.

promocję warsztatów dla dzieci i młodzieży rozwijających twórcze myślenie,

i.

przeciwdziałanie w wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z fragmentarycznymi deficytami
rozwoju i niepełnosprawnych poprzez wszechstronne wspieranie ich edukacji i integrację dzieci
niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami,

j.

wyrównywanie szans edukacyjnych,

k.

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

l. organizowanie placówek wsparcia dziennego gdzie będą realizowane i prowadzone terapie
uzależnień, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz zajęć wspierających środowiska
zagrożone wykluczeniem społecznym tj. zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży
m. promocje programów zdrowotnych, profilaktycznych szczególnie z zakresu uzależnień.

Fundacja będzie prowadzić działalność promocyjną polskiej edukacji i nauki oraz propagowała wyniki
badań naukowych w zakresie globalnym, jak i indywidualnym z naciskiem na promocję twórczego
myślenia oraz promocję sportu i rekreacji.
§ 6.
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po
zarejestrowaniu działalności w KRS.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie nie wyodrębnionej działalności
gospodarczej oraz w spółkach z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych.
3. Zakres działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej:
a. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
b. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
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działalność wspomagająca edukację,

c.

d. działalność organizatorów turystyki,
e. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
f.

pozaszkolne formy edukacji.

4. Działalność

gospodarcza

może

być

realizowana

przez

udział

w

spółkach

kapitałowych.

Reprezentację Fundacji w spółkach wyznacza Zarząd.
5. W dziedzinie handlu zagranicznego Fundacja może prowadzić działalność polegającą na obrocie
towarami i usługami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Majątek Fundacji
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe oraz składniki
majątkowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, także ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku
działania.
2. Majątek Fundacji składa się z części służącej do realizacji celów statutowych oraz z części
przeznaczonej do działalności gospodarczej.
3. Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza kwotę 1.000.00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) oraz dodatkowo wyposaża Fundację w środki przeznaczone na działalność
gospodarczą, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
4. Na realizację celów statutowych Fundacji, Fundator przeznacza następujące składniki majątkowe:


laptop ASUS – net C50 1 GB 320GB GMA 3150 W7s,



HP Deskjet Ink Advantage 5525,



niszczarkę do dokumentów Folwers P-35-C,



sprzęt zaplecza socjalnego (czajnik, filiżanki, szklanki),



sprzęt LEGO:
LP.
1.
2.
3.



NAZWA

ILOŚĆ

LEGO KLOCKI KONSTRUKCYNE CITY
LEGO KLOCKI KOSTRUKCYJNE DUPLO
LEGO PLATFORMY KONSTRUKCYJNE

7 skrzynek
2 skrzynki
100 szt.

edukacyjne gry planszowe:
LP.
1.
2.

NAZWA

ILOŚĆ
1 szt.
1 szt.

CARCASONE
SKACZACE KURCZAKI
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3.
4.
5.
6.
7.
8.



NAZWA
FLAMASTRY
KREDKI ŚWIECOWE
BLOKI RYSUNKOWE
BLOK KOLOROWY

NAZWA
MINI PIŁKI DO KOSZYKÓWKI
MATERACE DLA DZIECI
PIŁECZKI REHABILITACYJNE
HULA - HOP
MINI PIŁKI DO RUGBY
WORECZKI KOREKCYJNE
PIŁECZKI PINPOGOWE

TYTUŁ
Psychologia

1.

Sztuka która pomaga
dzieciom
Sztuka Wychowania
Spokojne dzieciaki
Estetyka Kontra Sztuka
Twórcza Kinezjologia w
praktyce – propozycja dla
każdego
Wielka księga modeli
LEGO
Kinezjologia Edukacyjna

5.
6.

ILOŚĆ
10 szt.
2 szt.
8 szt.
3 szt.
6 szt.
8 szt.
80 szt.

książki:

Lp.
1.

2.
3.
5.
4.

ILOŚĆ
2 op.
2 op.
3 szt.
3 szt.

sprzęt sportowo – rekreacyjny:
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

pomoce dydaktyczne:

LP.
1.
2.
3.
4.


POSZUKIWACZE SKARBÓW
DIXIT
SZACHY
FARMER
BLEFUJ
SABOTAŻYSTA

AUTOR
Tadeusza
Tomaszewskie
go
Koryna OpalaWnuk
Rudolf Steiner
S. Lane- Smith
M. A Potocka
Praca zbiorowa

WYDAWICTWO
Państwowe
Wydawnictwo
Naukowe
feeria

ROK WYDANIA
Warszawa 1978

Łódź 2009

1 szt.

Genesis
Rea
Fundacja Aletheia
KINED – Joana
Zawoleńska

Gdynia 2005
Warszawa 2006
Warszawa 2007
Warszawa 2004

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Praca zbiorowa

ANEET Sp. zoo

Łódź 2012

1 szt.

Paul E.

M.I.N.R.R.i I.O.

Warszawa 2005
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UWAGI
1 szt.

Dennison
Marek. P
Napierała

7.

Zbiór zabaw I gier
ruchowych

8.

Zabawy i gry ruchowe w
gimnastyce korekcyjnej

9.

Sportowe Wakacje

S. Owczrek ,
M.
Bondarowicz
T. łobożewicz

10.

Zabawy w grach
sportowych

M.
Bondarowicz

11.

Gimnastyka
przedszkolaka

S. Owczarek

12.

Gry i zabawy z
maluchami
Gry i zabawy dla
najmłodszych

13.

Akademia Bydgoska
im. Kazimierza
Wielkiego
WSiP

Bydgoszcz 2001

1 szt.

Warszawa 1997

1 szt.

Warszawa 1996

1szt.

Warszawa 1998

1 szt.

Warszawa2001

1 szt.

J. Silberg

Centrum
MetodycznoSzkoleniowe Kultury
Fizycznej i Sportu
Wydawnictwo
Szkolne i
Pedagogiczne
Wydawnictwo
Szkolne i
Pedagogiczne
Media Rodzina

Poznań 1995

1 szt.

Ann Donelly

liber

Warszawa 2003

1 szt.

5. Majątkiem Fundacji zarządzają powołane na mocy niniejszego statutu organy Fundacji.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
§ 8.
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1. dochody z działalności gospodarczej,
2. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
3. odsetki bankowe i przychody z majątku,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z praw majątkowych,
6. 1% od podatku dochodowego.
§ 9.
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konto w bankach za granicą, korzystać z
usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom
zagranicznym.
§ 10.
O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok
kalendarzowy.
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IV. Organy Fundacji
§ 11.
Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
b. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
Zarząd Fundacji
§ 12.
1. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.
3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę.
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
5. Fundator może być jednocześnie Prezesem Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. złożenia dobrowolnej rezygnacji pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c.

śmierci Prezesa Zarządu.
§ 13.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu.
§ 14.
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy ponadto:
a. realizacja celów statutowych,
b. sporządzanie planów pracy i budżetu,
c.

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

d. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
e. wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd sporządza sprawozdanie z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne
sprawozdanie finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie.
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§ 15.
1. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich
umocowania.
2. Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.
3. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizn, zapisu lub spadku. Ponadto do
kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji
Rady.
§ 16.
Zarząd ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę. Do czasu ustalenia
regulaminu Zarząd pełni swoje funkcje społecznie.
Rada Fundacji
§ 17.
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na okres dwóch lat Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. złożenia dobrowolnej rezygnacji pisemnie do Przewodniczącego Rady. Pisemną rezygnację
Przewodniczącego Rady odbiera inny członek Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c.

śmierci członka Rady.
§ 18.

1. Do kompetencji Rady należy:
a. ustalanie i zmiana statutu,
b. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
c.

zatwierdzanie planów działalności i planów finansowych Fundacji,

d. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
e. decyzja o likwidacji Fundacji.
2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla Fundacji.
§ 19.
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1. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z
inicjatywy własnej, na wniosek Prezesa Zarządu lub Fundatora.
2. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje
uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

V. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej
§ 20.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad dotyczących
prowadzenia

ksiąg

handlowych

przez

podatników

nie

będących

jednostkami

gospodarki

uspołecznionej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.
3. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
przewidzianych dla pracowników gospodarki nieuspołecznionej.
4. Składki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu
i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.
5. Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą i w kraju finansowane są z zagranicznych środków
płatniczych Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
6. Fundacja korzysta z przepisów dewizowych z tytułu eksportu, których wysokość określają stosowe
przepisy.

VI. Postanowienia końcowe
§ 21.
Decyzje w sprawie zmian statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w
statucie w § 1 Statutu, podejmuje Rada Fundacji.
§ 22.
1. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.
2. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przeznacza innej organizacji społecznej
realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.
..................................
data, podpis Fundatora
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