Statut Fundacji prowadzonej pod nazwą CALM edu Grzegorz Czekała nadany dnia 27
luty 2019 r. nadany przez Fundatora Fundacji.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.
Status organizacyjnoprawny
1. CALM edu Grzegorz Czekała - Fundacja (dalej zwana „Fundacją”) jest osobą
prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991, Nr 46, poz. 203 z póź.zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakami graficznymi. Ustanawiać
własne odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Fundację ustanowiono na czas nieokreślony.
§ 2.
Siedziba i obszar działania
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, może ona jednak
wykonywać, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, czynności
oraz prowadzić działalność także poza granicami kraju, w zgodzie z właściwymi
przepisami.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice w województwie śląskim.
§ 3.
Działalność fundacji
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze celów określonych
Rozdziałem II niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji celów Fundacji
§ 4.
Cele Fundacji. Minister właściwy
1. Celami Fundacji są:
a) promocja edukacji, wiedzy i nowoczesnych form nauczania
b) działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza i naukowa,
c) promocja zdrowego stylu życia,
d) integracja międzypokoleniowa i międzynarodowa oraz asymilacja kulturowa wraz
z asymilacją z grupami osób wykluczonych społecznie,
e) promocja wiedzy z zakresu zmian klimatycznych, ekologii i przedsiębiorczości,
f) wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce i na świecie,
g) promocja rzetelnych źródeł wiedzy i krytycznego odbioru informacji,
h) rozwój umiejętności manualnych u dzieci,
i) aktywizacja w zakresie edukacji osób starszych i niepełnosprawnych,
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji.
§ 5.
Realizacja celów
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) darmowy portal edukacyjny z materiałami wykorzystywanymi do przekazywania
wiedzy (nauczania innych osób),
b) organizowanie darmowych wykładów i warsztatów dla osób w każdym wieku (od
dzieci do osób starszych) – jako forma integracji międzypokoleniowej,
c) doposażenie szkół w kraju i zagranicą w artykuły edukacyjne i wyposażanie uczniów
oraz nauczycieli w przydatne artykuły w procesie uczenia,
d) darmowa promocja innych fundacji, organizacji, firm których wartości i cele
pokrywają się z celami fundacji,
e) współpraca z przedstawicielami nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty,
sportu, przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi,
f) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na projekty zgodne z celami
fundacji,
g) prowadzenie "think thanku" dotyczącego problemów edukacyjnych, ekologicznych,
klimatycznych i społecznych w formie strony internetowej,
h) prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej,
i) współpraca z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi
w zakresie inicjatyw wspierających rozwój edukacji lub innych celów fundacji,
j) uczestnictwo w spółkach kapitałowych i innych fundacjach,
k) organizacja debat i konkursów,
l) ustanawianie stypendiów oraz nagród.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 6.
Fundusz założycielski
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 (tysięcy złotych) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 7.
Dochody Fundacji
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) grantów, dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundację przy udziale osób trzecich,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
3. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako działalność nieodpłatna.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
5. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 8.
Władze Fundacji
Władzami Fundacji są:
a) Zarząd,
b) Fundator.
§9
Zarząd
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i ją reprezentuje.
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków (zarząd jednoosobowy lub
wieloosobowy)
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Fundatorów lub spoza ich grona.
4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Fundatora. Uchwała
Fundatora określa liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualne, trzyletnie kadencje. Mandat
członka zarządu wygasa z upływem trzech lat od jego powołania. Mandat członka
zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu
Zarządu.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatora.
§ 10.
Sposób reprezentacji
1. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wystarcza samodzielne
działanie członka Zarządu. Przy Zarządzie wieloosobowym gdy zostanie ustalony
Prezes Zarządu to może działać samodzielnie, a dla członków zarządu wymagane jest
współdziałanie z Prezesem Zarządu lub dwóch członków zarządu wspólnie.
3. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec
Prezesa Zarządu jeśli został ustanowiony lub współdziałającym dwóm członkom
zarządu.
4. Do rozporządzenia mieniem fundacji przekraczającego kwotę 25 000 zł wymagana
jest jednomyślna uchwała Zarządu w formie pisemnej.

§ 11.
Prowadzenie spraw Fundacji
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów działania
Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu
majątkiem fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych
do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
subwencji i dotacji.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków członków zarządu
stosuje się postanowienia ustępów kolejnych lub Regulamin Zarządu, jeśli został on
nadany przez Fundatora.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa ust. 4 choćby jeden z
pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa
przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała
Zarządu.
6. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną
większością głosów.
7. Powołanie prokurenta lub pełnomocnika wymaga zgody wszystkich członków
zarządu.
8. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Prezesa Zarządu wyznacza w drodze
uchwały Fundator.
§ 12.
Sprzeczność interesów
1. W przypadku sprzeczności interesów Fundacji z interesami członka Zarządu, jego
współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi
jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału
w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Fundatorów.
§ 13.
Fundator
1. Fundator jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Fundatora należy wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
oraz kontrola działalności Fundacji.
3. Fundator ma prawo wglądu we wszystkie księgi i dokumenty Fundacji.

§ 14
Rola Fundatora
Zgoda Fundatora w formie pisemnej, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie,
wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu,
3)

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości,

4) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji, podjęcie decyzji w sprawie połączenia z
inną Fundacją lub decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
§ 15
Rada Doradcza Fundacji
1. Rada Doradcza Fundacji jest organem doradczym, mającym na celu wsparcie
działalności Fundacji w trakcie realizowania jej celów, dbanie o dobre imię Fundacji,
promowanie Fundacji poprzez swoje działania w sferze publicznej.
2. Członkowie Rady Doradczej Fundacji wybierani są w drodze uchwały przez Zarząd.
Kandydatów do Rady Doradczej Fundacji wskazywać mogą: członkowie zarządu,
Fundator, osoby współpracujące z Fundacją.
3. Członkowie Rady Doradczej Fundacji winni być osobami zasłużonymi
w dziedzinach, w obszarze których Fundacja prowadzi swoje działania.
4. Członkowie Rady Doradczej Fundacji mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym
za zebraniach Zarządu Fundacji. Stanowisko w sprawie mogą przekazać w formie
ustnej na Zebraniu Zarządu lub w formie pisemnej.
5. Zarząd Fundacji w drodze uchwały może nadawać poszczególnym Członkom Rady
Doradczej Fundacji tytułu, w zależności od zaangażowania w działalność Fundacji.

Rozdział V
Likwidacja i połączenie Fundacji.
§ 16.
Likwidacja Fundacji
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić w wyniku podjęcia przez Fundatora uchwały o
rozpoczęciu likwidacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone w drodze uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
5. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć
wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Fundacji (czynności
likwidacyjne).
§ 17.
Połączenie Fundacji
1. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Połączenie wymaga zgody Fundatora.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 18.
Postanowienia końcowe
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy
prawa polskiego.

Fundator

……………………
Grzegorz Czekała

