Warszawa, 10.11.2014
STATUT FUNDACJI KORCZAKOWSKIEJ
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Korczakowska, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
a) Helenę Datner-Śpiewak,
b) Wojciecha Lasotę,
c) Agatę Monikę Patalas,
d) Bartosza Jacka Pielińskiego,
e) Dominika Władysława Wasilewskiego,
e) Tomasza Własiuka,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Krzysztofa Łaskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul.
Bracka 18 lok. 5, 00-028, w dniu 31.12.2010 r.
§2

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
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3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów,
Fundacja

może

prowadzić

działalność

także

poza

granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki
organizacyjne.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność w następującym zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
b) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
d) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
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g) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
i) promocji i organizacji wolontariatu.
Cele te Fundacja realizować będzie poprzez pogłębianie i
upowszechnianie w Polsce i za granicą wiedzy o życiu i dokonaniach
Henryka Goldszmita/Janusza Korczaka, a także przez popularyzację idei
korczakowskich.
§7
Działalność Fundacji polegać będzie na promowaniu, wspieraniu i
inicjowaniu działań o następującym charakterze:
1. wspieranie i inicjowanie badań związanych z tematyką
korczakowską
a. integrowanie różnych środowisk badawczych
b. prowadzenie poszukiwań archiwalnych
c. organizacja prac translatorskich
d. organizacja spotkań, seminariów i konferencji
e. prowadzenie działalności wydawniczej
f. działania mające na celu stworzenie placówki naukowo –
badawczej, zajmującej się tematyką korczakowską
2. prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i dorosłych
a. prowadzenie zajęć w publicznych i niepublicznych
placówkach edukacyjnych (m.in. przedszkola, szkoły
wszystkich szczebli)
b. prowadzenie zajęć w instytucjach zajmujących się opieką nad
osobami starszymi (m.in. Kluby Seniora, domy opieki)
c. prowadzenie zajęć w instytucjach kultury (m.in. domy kultury,
czytelnie)
d. prowadzenie dla osób indywidualnych, grup i instytucji
treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych i
osobistych, których program bazuje na myśli korczakowskiej
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e. powołanie niepublicznych placówek edukacyjnych,
działających w zgodzie z ideami korczakowskimi
3. prowadzenie działań popularyzatorskich:
a. organizowanie cyklicznych i jednorazowych wydarzeń
kulturalnych
b. organizowanie cyklicznych i jednorazowych zajęć, wykładów i
wycieczek
c. organizowanie konkursów
d. organizowanie wystaw
e. upamiętnianie miejsc, związanych z Henrykiem
Goldszmitem/Januszem Korczakiem
f. prowadzenie działalności wydawniczej
g. umożliwianie dostępu do wiedzy o Henryku
Goldszmicie/Januszu Korczaku, m.in. za pośrednictwem
Internetu
4. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. (m.in.
Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM, Stowarzyszenie
im. Janusza Korczaka i inne)
5. wspieranie działań na rzecz:
a. praw dziecka
b. tolerancji
c. dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego
d. społeczności lokalnych
§8
1. Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej
i nieodpłatnej.
2. W zakres działalności odpłatnej wchodzi działalność wyszczególniona w
ustępach: § 7, 2 a, b, c, d, e; pkt. 3 a, b, c, d, f.
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§9
Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
§ 10
Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane
jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych
obowiązków.

Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł
(tysiąca pięciuset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
§ 12
1. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in.
z:
1) majątku własnego Fundacji;
2) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju
przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe
i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez
Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
4) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i
posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa;
5) zaciągania pożyczek;
6) przychodów z odpłatnej działalności statutowej;
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7) nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez
sąd.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana
wyłącznie na działalność statutową.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w
walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa
dewizowego.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów. Darczyńca, przekazując Fundacji środki
majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na
określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane
przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie
celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel
statutowy.
§ 14
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady
Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim 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 członków Rady Fundacji,
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób
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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 Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
Władze Fundacji
§ 15
1. Władzami fundacji są:
- Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podróży.
3. Członkowie Rady mogą wykonywać swe funkcje w Radzie przez
pełnomocnika ustanowionego w formie pisemnej.
4. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
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Rada Fundacji
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków i jest wybierana
na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady. Rada może odwołać zarówno
Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego w dowolnym czasie.
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, w szczególności zaistnienia
innych niż wskazane w ust. 5 pkt 1)-3) okoliczności, które w sposób
długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie
funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do
danego członka Rady, odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów. W głosowaniu nie bierze udziału
członek Rady, którego głosowanie dotyczy.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do
Przewodniczącego Rady;
2) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do
czynności prawnych;
3) śmierci członka.
6. 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.
§ 17

1. Rada może zaprosić do stałego udziału w swych pracach osoby fizyczne
lub pełnomocników osób prawnych, które dokonały znaczących wpłat na
rzecz Fundacji lub w inny, szczególny sposób przyczyniły się do jej
rozwoju bądź położyły szczególne zasługi dla realizacji celów zbieżnych z
celami statutowymi Fundacji. Osoby te są honorowymi członkami Rady którzy tworzą Honorową Radę Fundacji.
2. Honorowi członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w jej
posiedzeniach z głosem doradczym.
§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo
na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z
inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub
przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym
charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje 1 głosem.
7. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący.
8. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki, jeżeli zwołanie posiedzenia Rady nie
jest możliwe, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie pisemne
nad projektem uchwały, rozsyłając projekt członkom zwyczajnym Rady.
Uchwała w trybie głosowania pisemnego może zapaść tylko w przypadku
jednomyślności wszystkich członków Rady.
§ 19
Do zadań Rady należy w szczególności:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola
stanu majątkowego Fundacji;
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i bilansu
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia;
4. przyznawanie honorowego członkostwa Rady;
5. zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji
Fundacji.
§ 20
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
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych
przez Radę Fundacji. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego
lub dwóch Wiceprezesów.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b) śmierci;
c) odwołania zgodnie z ust. 5 poniżej.
5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są
odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów.
Odwołanie następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
d) zaistnienia istotnych przyczyn innych niż wymienione powyżej.
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych;
2) uchwalanie regulaminów;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
4) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i
wspieranych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych
zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem, oraz
aktualnie obowiązującym prawem;
5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji;
6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
8) udzielania pełnomocnictw;
9) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub
doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem
regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania;
10) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
11) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inna fundacją lub
likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 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 zobowiązany jest corocznie przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe
(bilans).
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub
praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
Sposób reprezentacji
§ 23
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy
członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych
powyżej 100 000 złotych (sto tysięcy złotych) oświadczenia woli składa
Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.
Zmiana Statutu
§ 24
Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu
nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 25
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku
mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26
1. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd,
przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3
wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 28
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym
Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.

