
STATUT FUNDACJI
ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ „EMOCJA”

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej „EmocJA”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez:

� Annę Boreńską

zwaną  dalej  Fundatorem,  aktem  notarialnym  sporządzonym  przez  notariusz  Agnieszkę  Kunecką  w 

Kancelarii  Notarialnej  w  Lublinie  przy  ul.Lipowej  17/24 w  dniu  18 września  2017r.  działa  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z 

późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

� Siedzibą Fundacji jest Markuszów. 

� 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.

� Fundacja może:

� tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą

� tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§3

Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem fundacji jest :

� Współdziałanie na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

� Wspieranie działań w zakresie poprawy polskiego systemu oświaty, promowanie sposobów pomagania 

dzieciom w rozwinięciu umiejętności społecznych i emocjonalnych.

� Promowanie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i ogólnie pojętego  zdrowego 

stylu życia wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

� Promowanie działań i postaw prozdrowotnych i ekologicznych wśród dzieci,  młodzieży, nauczycieli  i 

rodziców. 



� Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.

� Podnoszenie  świadomości i poziomu kompetencji społecznych nauczycieli,  w zakresie  zmniejszenia 

stresu, lęku oraz rozwinięcia empatii wśród dzieci i młodzieży. 

� Podnoszenie  świadomości  i  poziomu  kompetencji  społecznych  rodziców,  w  zakresie   efektywnego 

wspierania  dzieci  i  młodzieży w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,  oraz rozwijania współczucia i 

empatii.

� Wspieranie instytucji i szkół w działalności na rzecz innych organizacji, których celami statutowymi jest 

działalność oświatowa.

� Pomaganie dzieciom i młodzieży w budowaniu zdrowych relacji oraz w poprawianiu wyników w nauce 

poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej .

� Promowanie wartości w życiu człowieka

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

� Organizowanie  spotkań,  szkoleń,  warsztatów,  treningów,  oraz  konferencji  związanych  z  profilaktyką 

zdrowia psychicznego, a także edukacją emocjonalną i zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.

� Prowadzenie  warsztatów  szkoleń  i  kursów  w  zakresie  budowania  kompetencji  emocjonalno– 

społecznych wśród dorosłych.

� Współdziałanie na rzecz rehabilitacji w szczególności, osób niepełnosprawnych, seniorów oraz innych 

zagrożonych, wykluczeniem i izolacją społeczną.

� Działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin,  stwarzanie  osobom  niepełnosprawnym 

możliwości rozwoju, wspomaganie rodzin osób niepełnosprawnych.

� Prowadzenie na zlecenie oraz ze  środków własnych różnorodnych usług, m. in.  w formie placówek, 

usług  opiekuńczych  a  także  zespołów  rehabilitacyjnych  i  edukacyjnych,  prowadzenie  działalności 

rehabilitacyjnej, wspieranie alternatywnych metod rehabilitacji.

� Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

� Organizowanie terapii usprawniającej i systemu poradnictwa dla osób potrzebujących wsparcia.

� Prowadzenie działalności szkoleniowo- edukacyjnej w tym organizacja szkoleń i kursów mających na 

celu podnoszenie kwalifikacji , w tym także podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania statutowe.

� Prowadzenie stron internetowych.

� Publikacje i współpracę z mediami.

� Poradnictwo i konsultacje.

� Współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.

� Tworzenie  i  realizację  programów  i  projektów  w  zakresie  zadań  Fundacji,  samodzielnie  oraz  we 

współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi.

� Promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność.

� Prowadzenie zbiórek publicznych.

� Fundowanie stypendiów dla osób zaangażowanych w realizacje celów programowych Fundacji.

� Współpracę z organizacjami międzynarodowymi.



� Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

� Współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami  pozarządowymi  w  zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji.

� Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym rozwój gospodarczy, rozwój 

i  promocję  przedsiębiorczości  na  terenach  wiejskich,  wspieranie  tworzenia  i  rozwoju  spółdzielni 

produkcyjnych, spółdzielni socjalnych.

� Organizowanie  czasu  wolnego,  wycieczek  pozaszkolnych,  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych, 

półkolonii, ferii dzieciom i młodzieży. 

� Organizacja  imprez  integracyjnych  oraz  organizacja  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  organizowanie 

różnych form aktywnego wypoczynku.

� Organizacja zajęć klubowych, rozwijających zainteresowania i pasje młodzieży oraz Seniorów. 

� Prowadzenie działań z zakresu upowszechniania kultury.

� Prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

� Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000-zł (tysiąc złotych), wpłaconej przez 

Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

� W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w 

wysokości 1.000,-zł (tysiąc złotych).

§8

� Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez 

zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

� Zarząd  Fundacji  lokuje  majątek  Fundacji  na  rachunkach  bankowych,  w  papierach  wartościowych, 

udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach.

§ 9

� Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

� darowizn, spadków, zapisów,

� subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,

� wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów 

wartościowych,

� dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

� dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10

� Przychody  z  darowizn,  spadków  i  zapisów oraz  subwencji  i  dotacji  mogą  być  użyte  na  realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

� Oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach majątkowych i nie majątkowych, w tym nabywania i  



zbywania nieruchomości składa Zarząd Fundacji.

� W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, 

że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

� Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych 

oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgi  rachunkowe  według  zasad  obowiązujących  osoby 

prawne.

 Organy Fundacji

§13

Organem Fundacji jest  Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji. 

Zarząd Fundacji

§ 14

� Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków powoływanych na okres 5 -letniej kadencji.

� Zarząd jest powoływany na mocy niniejszego Statutu przez Fundatora.

� W skład pierwszego Zarządu Fundator powołuje:

� Prezesa Zarządu w osobie Anny Boreńską.

� Wiceprezesa Zarządu w osobie Iwony Samoń.

� Po upływie kadencji pierwszego Zarządu, prawo powoływania tego organu przysługuje Fundatorowi.

� Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. 

Fundator może odwołać Zarząd  w każdym czasie. 

� Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

� Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

� Do kompetencji Zarządu należy:

     a)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

� reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

� opracowywanie  na  rok  następny  rocznych  budżetów i  planów działania  oraz  rocznych  sprawozdań 

przewidujących  i  uwzględniających  politykę  inwestycyjną  Fundacji  i  przychody  uzyskiwane  wskutek  jej 



prowadzenia;

� opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;

� sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

� zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

� przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

� udzielanie prokury

§16

Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Fundacji  wymagany  jest  podpis  jednego  Członka  Zarządu 

(reprezentacja jednoosobowa). 

§ 17

� Członkowie  Zarządu  pełnią  swoją  funkcję  odpłatnie,  na  podstawie  powołania.  O  wysokości 

wynagrodzenia Zarządu decyduje Fundator. 

� Wynagrodzenia dla Członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 18

�  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy  w roku.

� Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy.

� Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół podpisany przez Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Fundacji

§ 19

� Rada Nadzorcza Fundacji składa się z 2-5 członków powoływanych na okres 5 -letniej kadencji.

� Rada jest powoływana na mocy niniejszego Statutu przez Fundatora.

� W skład pierwszej Rady Fundator powołuje:

� Przewodniczącego Rady w osobie Agnieszki Górnickiej

� Członka Rady w osobie Jolanty Grygiel

� Członka Rady w osobie Anety Jóźwiak

� Po upływie kadencji pierwszej Rady, prawo powoływania tego organu przysługuje Fundatorowi.

� Członkostwo  w  Radzie  wygasa  w  przypadku  rezygnacji,  śmierci,  bądź  odwołania  członka  Rady. 

Fundator może odwołać Radę  w każdym czasie. 

� Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 

winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

� Rada  Nadzorcza  Fundacji  jest  organem  określającym  ogólne  kierunki  działania  Fundacji  oraz 

sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

� Do zakresu działania Rady należy:

a) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

b) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,

c) propagowanie idei Fundacji,



d) inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych i materialnych na cele 

statutowe Fundacji,

e) uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminów pracy Rady,

f) ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

g)  nadzorowanie pracy członków Zarządu,

h) opiniowanie spraw wnioskowanych przez Zarząd.

� Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.

� Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej 

celów.

� Każdy członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.

� Wszystkie uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności 2/3 jej członków. 

� Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

� Fundatorowi  służy  prawo  odwołania  Rady  lub  każdego  z  członków  Rady  w  każdym  czasie,  jeżeli 

stwierdzi, że działanie członka Rady jest sprzeczne z celami Fundacji.

� W posiedzeniu Rady uczestniczy członek Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

� Rada zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku na wniosek co najmniej połowy jej 

członków lub na wniosek Zarządu.

� Kadencja Rady trwa 5 lat. 

� Szczegółowe zasady działania Rady określone zostaną w regulaminie jej funkcjonowania.

§ 21

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję  nieodpłatnie. 

Działalność gospodarcza

§ 22

� Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

� Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 23

Fundacja  może prowadzić  w kraju  i  za  granicą,  zgodnie  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami, 

działalność gospodarczą w zakresie:

� PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

� PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;

� PKD 73.12.B. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

� PKD  73.12.C.  Pośrednictwo  w  sprzedaży  miejsca  na  cele  reklamowe  w  mediach  elektronicznych 

(Internet);

� PKD 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

� PKD 74.30.Z. Działalność związana z tłumaczeniami;

� PKD  74.90.Z.  Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej 



niesklasyfikowana;

� PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ;

� PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

� PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

�  PKD 63.12.Z. Działalność portali internetowych;

� PKD 63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

� PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi;

� PKD 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego;

� PKD 85.20.Z. Szkoły podstawowe;

� PKD 85.31.B. Licea ogólnokształcące;

� PKD 85.32.A Technika;

� PKD 85.32.B Branżowe szkoły I stopnia; 

� PKD 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy; 

� PKD 85.32.D Branżowe szkoły II stopnia.

Zmiana Statutu

§ 24

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

Zmiana celu Fundacji

§ 25

Fundator jest uprawniony do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji 

następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

Połączenie z inną fundacją

§26

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

� Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji.

§27

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

Likwidacja Fundacji

§28

� Fundacja  ulega  likwidacji  w  razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana  lub  w  razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

� Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Prezes Zarządu w drodze uchwały.



� Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

� Majątek pozostały po likwidacji  Fundacji  zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami 

Fundacji. 

Postanowienia końcowe

§29

� Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

� Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym


