
STATUT FUNDACJI im. Marii Montessori 

 

 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  

Fundacja pod nazwą Fundacja im. Marii Montessori zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez:  

 

1. Agnieszkę Barbasiewicz, 

2. Jana Dąbrowskiego, 

 

zwanych dalej "Fundatorami",  

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2011 roku przed notariuszem Żywią Lipińską, 

prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22 (repertorium A nr 

2921/2011) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 

postanowień niniejszego statutu.  

 

 

§ 2  

Fundacja posiada osobowość prawną.  

 

§ 3  

1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.  

2. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  

 

§ 4  

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

 

§ 5  

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.  

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania. 

 

§ 6  



Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także zawiązywać osoby prawne lub inne 

jednostki organizacyjne oraz do nich przystępować. 

 

§ 7  

Fundacja może ustanowić odznaki, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom i instytucjom 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.  

 

Rozdział II  

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  

 

§ 8  

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji i wychowania, co 

obejmuje w szczególności: 

1) propagowanie idei pedagogicznej Marii Montessori polegającej na zapewnieniu warunków 

dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

2) organizowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji i wychowania, 

3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz 

wyrównywania szans edukacyjnych, 

4) organizowanie, promowanie i wspieranie metod nauczania opartych na indywidualnej pracy 

z dzieckiem, 

5) prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących edukacji oraz 

rozwoju dzieci i młodzieży, 

6) opracowywanie i promowanie autorskich programów edukacyjnych w duchu pedagogiki 

Montessori, 

7) wspieranie działań placówek edukacyjnych, w tym w szczególności Szkoły Montessori im. 

Świętej Urszuli Ledóchowskiej z siedzibą w Warszawie oraz Przedszkola Montessori 

„Słonecznik” z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, 

spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów 

multimedialnych oraz innych przedsięwzięć, 

2) działalność wydawniczą, 

3) powoływanie instytucji, w tym placówek edukacyjnych działających w oparciu o metodę 

Montessori, 

4) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz gromadzenie funduszy 

dla realizacji celów Fundacji,  



5) organizowanie i wspieranie krajowej i międzynarodowej wymiany dzieci, młodzieży, 

rodziców oraz nauczycieli, 

6) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży, w tym udzielanie 

stypendiów naukowych i socjalnych, 

7) wsparcie finansowe i organizacyjne działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji 

nauczycieli, 

8) organizowanie i wspieranie indywidualnego nauczania, w tym nauczania domowego, 

9) organizowanie własnych badań naukowych i współpracę z ośrodkami naukowymi, 

10) udzielanie stypendiów i grantów badawczych i naukowych, 

11) realizowanie zadań w oparciu o otrzymane dotacje i granty, 

12) opracowywanie i wydawanie programów nauczania oraz programów wychowawczych, a 

także materiałów edukacyjnych i pomocy - zgodnych z pedagogiką Montessori, 

13) promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację, 

14) uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek edukacyjnych, w szczególności 

przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych realizujących programy edukacyjne 

oparte o pedagogikę Montessori oraz organizowanie pomocy dla tych placówek. 

 

§ 10 

1. Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z 

celami Fundacji.  

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami.  

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI  

 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 

oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w 

toku jej działania.  

 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

 

§ 13 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,  

2) darowizn, spadków, zapisów, 



3) dotacji i subwencji,  

4) dochodów ze zbiórek publicznych,  

5) dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,  

6) dochodów z działalności gospodarczej,  

7) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,  

8) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

 

§ 14 

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 15 

Organami Fundacji są:  

1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,  

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 16 

1. Rada składa się z maksymalnie 4 członków.  

2. Pierwszy skład Rady jest powoływany przez Fundatorów.  

3. Kandydaturę nowego członka Rady może zgłosić każdy z członków aktualnej Rady. Rada 

przyjmuje nowego członka w głosowaniu tajnym.  

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek członka Rady, Rada może 

odwołać ze swojego składu członka Rady w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, rezygnacji, odwołania lub śmierci członka 

Rady, powołanie w jego miejsce nowego członka Rady następuje przez pozostałych członków 

Rady w głosowaniu tajnym.  

6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrot uzasadnionych 

kosztów oraz wynagrodzenie. 

 

§ 17 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.  

 

§ 18 

1. Rada jest organem o uprawnieniach kontrolnych, nadzorczych i stanowiących w zakresie 

ustalonym niniejszym statutem.  

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są co najmniej raz w roku kalendarzowym.  



3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na wniosek członka Rady,  

3) na wniosek Prezesa Zarządu.  

4. Rada zbiera się na posiedzeniu najpóźniej w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.  

5. Członkom Rady przysługuje pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Fundacji.  

6. Rada może zobowiązać Zarząd lub poszczególnych jego członków do uczestnictwa w całości lub 

części posiedzenia Rady.  

7. Rada w celu wykonania swych zadań nadzorczych i kontrolnych jest uprawniona do:  

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji,  

2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.  

 

§ 19 

1. Do kompetencji Rady należy:  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji 

przygotowanych przez Zarząd,  

2) udzielanie absolutorium dla Zarządu  

3) wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych przez Zarząd,  

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz reprezentowanie Fundacji w 

zakresie umów zawieranych z członkami Zarządu, 

6) inne kompetencje przewidziane niniejszym Statutem lub wynikające z przepisów prawa. 

2. Rada podejmuje wszystkie decyzje w formie uchwał podejmowanych większością ¾ wszystkich 

członków Rady. 

 

§ 20 

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.  

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.  

3. Rada może odwołać każdego członka Zarządu w każdym czasie w głosowaniu tajnym. 

 

§ 21 

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do Zarządu należy prowadzenie oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:  

1) sporządza i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,  

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,  

3) przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,  

4) ustala regulamin organizacyjny Fundacji,  



5) sporządza w odpowiednim terminie oraz przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji,  

6) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,  

7) zatrudnia pracowników Fundacji,  

8) wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.  

 

§ 22 

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani.  

2. Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania Zarządu ustala i zatwierdza Rada.  

 

§ 23 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.  

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa 

Zarządu.  

 

§ 24 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków 

zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.  

 

§ 25 

1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową lub inne zespoły doradcze 

złożone z osób skupionych wokół idei i celów Fundacji.  

2. Zarząd opracowuje i zatwierdza Regulamin Rady Programowej i innych zespołów doradczych 

ustalający ich cele, zadania i zasady funkcjonowania. 

 

Rozdział V  

DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  

 

§ 26 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 

statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w następującym zakresie :  

1) Wychowanie przedszkolne (85.10.Z), 

2) Szkoły podstawowe (85.20.Z), 

3) Gimnazja (85.31.A), 

4) Licea ogólnokształcące (85.31.B), 

5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

6) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

7) Wydawanie książek (58.11.Z), 



8) Wydawanie gazet (58.13.Z), 

9) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), 

10) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1), 

11) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), 

12) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 

13) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(63.11.Z), 

14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62.09.Z), 

15) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 

17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 

18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(78.10.Z), 

19) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z), 

20) Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z), 

21) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.11.Z), 

22) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z), 

23) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), 

24) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z), 

25) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z), 

26) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), 

27) Pozaszkolne formy edukacji (85.5), 

28) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2), 

29) Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z), 

30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z), 

31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (72.19.Z) 

 

§ 27 

W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję 

księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 28 

Z funduszu założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą kwotę 3000 zł (słownie 

trzy tysiące złotych).  



 

Rozdział VI  

ZMIANA STATUTU 

 

§ 29 

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada na wniosek Zarządu. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 30 

1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 

 

§ 31 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w 

tym celu przez Radę.  

 

§ 32 

Decyzję w przedmiocie likwidacji bądź połączenia podejmuje Rada na wniosek Zarządu. 

 

 


