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S TA TU T
F UN DA C J A E DU K AC Y JN A NAU S IK A
PO S T AN OW I EN IA O G Ó L NE
§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacyjna Nausika, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona została przez Zbigniewa Janczukowicza, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grzegorza Kościelniaka
w kancelarii notarialnej w Krakowie, os. Centrum C 2/94, w dniu 9 kwietnia 2018 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 3.

1.
2.
3.

Fundacja ma osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 4.

1.
2.
3.
4.

Fundacja może posługiwać się skrótami: Nausika, Fundacja Nausika.
Fundacja może posługiwać się wyróżniającymi ją znakami graficznymi lub słowno-graficznymi.
Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Fundacja może tworzyć odrębne marki dla swoich produktów.
6. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

C EL E FU N DA C JI I SP O S O B Y IC H R E AZL IZ AC JI
§ 5. Wizja
Wizją Fundacji jest tworzenie społeczeństwa odpowiedzialnego za holistyczny rozwój ludzi należących do
wszystkich grup społecznych i wiekowych.
§ 6. Misja
Misją Fundacji jest promowanie edukacji alternatywnej poprzez opracowywanie nowoczesnych i efektywnych
metod nauczania, stosowanie ich na zajęciach skierowanych do wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz
przekazywanie ich innym edukatorom.
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§ 7. Cele Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Działalność oświatowo-kulturalna skierowana do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz
seniorów.
Rozpowszechnianie wiedzy o edukacji alternatywnej, przedsiębiorczości oraz zrównoważonym rozwoju
osobistym i społecznym.
Rozwijanie logicznego i strategicznego myślenia, empatii, inteligencji emocjonalnej i kompetencji
międzykulturowych, promowanie wielokulturowości i tolerancji.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw
obywatelskich i demokratycznych.
Wspieranie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Wspieranie ochrony zdrowia, kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.
Ochrona narodowego i światowego dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie tradycji i świadomości
narodowej, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Ochrona środowiska i rozwijanie świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Wspieranie rozwoju techniki i innowacyjności, szczególnie w zakresie gospodarki zrównoważonej i ekologicznej.
Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; wspomaganie rozwoju demokracji.
Ochrona mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Wyrównywanie szans oraz pokonywanie barier ekonomiczno-społecznych; równouprawnienie płci, pomoc
społeczna, wspieranie osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Promocja i rozwój turystyki i krajoznawstwa.
§ 8. Sposoby realizacji celów Fundacji

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Opracowywanie nowatorskich metod edukacyjnych i programów dydaktycznych: eduLARP, Design Thinking, gry
planszowe, gry karciane, Teatr Forum, Porozumienie Bez Przemocy, storytelling, eurytmia, teatr improwizowany,
taniec intuicyjny i inne.
Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i kulturalnym: m.in. warsztaty, szkolenia, lekcje szkolne,
festiwale, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, wycieczki wychowawcze, wymiany międzynarodowe,
targi edukacyjne, konferencje naukowe i inne.
Organizacja zajęć i wydarzeń dostosowanych do szczególnych potrzeb: seniorzy, młodzież, osoby
niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mniejszości etniczne i religijne.
Doradztwo, mentoring, coaching, tutoring.
Wspieranie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości wśród młodzieży, organizacja wypoczynku, spotkań i
wycieczek wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
Wspieranie kooperatyw spożywczych, ogrodów społecznych i innych inicjatyw mających na celu ochronę
środowiska, zdrowia i równowagi żywieniowej.
Wpieranie organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, m.in.
poprzez: re-granting, dofinansowywanie, doradztwo, networking.
Animowanie i wspieranie formalnych i nieformalnych grup dyskusyjnych, filozoficznych i artystycznych.
Działalność rekonstrukcyjna (w szczególności: odtwarzanie teatru, tańca, rzemiosł i gier historycznych).
Uczestnictwo w organach dialogu obywatelskiego i innych instytucjach wywierających wpływ na lokalną politykę.
Prowadzenie biura informacyjno-szkoleniowego, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego.
Popularyzację celów statutowych Fundacji za pomocą stron internetowych i portali społecznościowych.
Działalność wydawniczą, poligraficzną, graficzną i audiowizualną.
Finansowanie edukatorom, studentom i doktorantom uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych, projektach badawczych, szkołach trenerskich oraz kursach zawodowych.
Współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi i ośrodkami badawczymi.
Organizacja i promowanie wolontariatu, wymian międzynarodowych oraz współpracy europejskiej.
Prowadzenie ośrodka edukacyjnego i centrum szkoleniowego w miejscowości innej niż siedziba Fundacji.
Rewitalizacja i renowacja zabytków, pielęgnowanie kulturalnej i edukacyjnej infrastruktury na terenach wiejskich.
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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MA J Ą TE K I DOC HO DY F UN DAC J I
§ 9.

1.

2.
3.
4.
5.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.
Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych oraz darowizn i subwencji od jednostek
organizacyjnych, w tym organizacji zagranicznych i międzynarodowych,
c) praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji,
d) dotacji oraz grantów od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych,
e) zbiórek i imprez publicznych,
f) odsetek od lokat bankowych,
g) papierów wartościowych,
h) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
i) działalności gospodarczej
j) udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, Prezes Fundacji składa oświadczenia wymagane przepisami prawa
oraz wypełnia obowiązki wymagane przepisami prawa.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach zgodnie z
przepisami prawa.
Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku
publicznego.
§ 10. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

1.
2.
3.

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być prowadzona przez Fundację w pełnym zakresie celów i
sposobów ich realizacji określonych w niniejszym statucie.
Dochody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane na działalność pożytku publicznego.
§ 11. Odpłatna działalność pożytku publicznego

1.
2.
3.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.
Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona przez Fundację w pełnym zakresie celów i
sposobów ich realizacji określonych w niniejszym statucie.
Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane na działalność pożytku publicznego.
§ 12. Działalność gospodarcza

1.
2.

3.
4.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w zakresie:
a) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
b) PKD 60.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
c) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
d) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
e) PDK 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
f) PKD 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
g) PKD 70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Działalność gospodarcza prowadzona jest jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczane na działalność pożytku publicznego.
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§ 13.
1.

Statut Fundacji zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji 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.
2. Statut Fundacji zabrania przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Statut Fundacji zabrania wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków 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.
4. Statut Fundacji zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
W ŁA DZ E FUN D AC JI
§ 14.
Władze Fundacji składają się z Zarządu Fundacji oraz z Rady Fundacji.
ZA R ZĄ D FUN D AC JI
§ 15. Skład
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czteroletnią
kadencję. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
Przed zakończeniem swojej kadencji, Zarząd zobowiązany jest wybrać skład Zarządu na kadencję następną
w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu. W przypadku braku takiej uchwały, nowy skład Zarządu powoływany
jest przez Fundatora.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie osobę Prezesa w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu.
Fundator posiada prawo do odwoływania członków Zarządu z ważnych powodów.
Fundator może być członkiem Zarządu, w tym pełnić w nim funkcję Prezesa Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) na skutek śmierci,
c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, na ręce Zarządu lub Fundatora,
d) odwołania uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów,
e) odwołania przez Fundatora, na podstawie § 15 ust. 5 niniejszego Statutu.
W razie śmierci Fundatora albo utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych, kompetencje
zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatora należeć będą do Zarządu, o ile Fundator nie wskaże
osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby uprawnionej,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. Zadania

1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych,
b) sporządzanie planów pracy i budżetu,
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c)
d)
e)
f)
g)

zarządzanie majątkiem Fundacji,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§ 17. Wynagrodzenie
1.
2.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, o ile Zarząd podejmie
stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na
podstawie umów cywilnoprawnych.
§ 18. Podejmowanie uchwał

1.

2.
3.

4.

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej
połowy jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decyduje głos
Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu,
przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Z posiedzeń Zarządu
Fundacji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia. Do protokołu dołącza się listę
obecności.
Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu obecnych było mniej niż połowa członków, na kolejnym prawidłowo
zwołanym posiedzeniu Zarządu obejmującym ten sam porządek obrad – uchwały Zarządu zapadają bez względu
na liczbę obecnych członków.

RA D A FUN D AC JI
§ 19.
1.

Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
§ 20. Skład

1.

Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków, powoływanych na czteroletnią kadencję. Członków Rady
powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Fundator posiada prawo do odwoływania członków Rady z ważnych powodów.
4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji,
b) na skutek śmierci,
c) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, na ręce Zarządu lub Fundatora,
d) odwołania przez Fundatora, na podstawie § 20 ust. 3 niniejszego Statutu.
5. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów (np. dojazd na
miejsce spotkań, materiały eksploatacyjne).
§ 21. Podejmowanie uchwał
1.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczący odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z posiedzenia oraz
listy obecności.
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2.
3.
4.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Jeżeli na posiedzeniu obecnych jest mniej niż połowa członków Rady lub Przewodniczący Rady jest nieobecny,
należy zwołać kolejne posiedzenie Rady.
§ 22. Zadania i uprawnienia Rady Fundacji

1.

2.

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium
b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji

ZA S A DY R EP R EZ E NT AC J I
§ 23.
1.
2.

3.

4.

Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację na zewnątrz.
Każdy z członków Zarządu może samodzielnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące Fundacji, w tym także
samodzielnie podpisywać umowy z grantodawcami, bankami, pracownikami i zleceniobiorcami. Samodzielnie
podejmowane decyzje nie wymagają podjęcia uchwały.
Jedynymi wyjątkami od § 23 ust. 2 niniejszego Statutu są:
a) zmiana Statutu Fundacji
b) decyzja o połączeniu z inną organizacją
c) decyzja o likwidacji Fundacji
Do podjęcia czynności wymienionych w § 23 ust. 3 wymagana jest uchwała Zarządu.

ZMI A N Y
§ 24. Zmiana Statutu
1.
2.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.
§ 25. Połączenie z inną organizacją

1.
2.
3.

Fundacja może się połączyć z inną organizacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cele Fundacji ulegną istotnej zmianie.
Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu Zarządu.
§ 26. Likwidacja Fundacji

1.
2.
3.
4.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej
środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu.
Zarząd zawiadamia o likwidacji Fundacji ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany instytucjom o zbliżonych celach.
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