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Statut 

Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej (FREE) 

w Opolu 

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE (dalej zamiennie jako 

FREE lub Fundacja) na rzecz wspomagania wszechstronnego rozwoju i 

inkluzji społecznej dzieci i młodzieży, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 

oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi została ustanowiona przez 

Joannę Izabelę Bzymek, Agnieszkę Ewę Dedyk, Agnieszkę Zofię 

Kossowską, Kaję Justynę Marchel, Małgorzatę Katarzynę Michalewicz, 

Agnieszkę Magdalenę Rokosz, Aleksandrę Renatę Sławek, Macieja 

Wojciecha Śliwę oraz Grzegorza Marcina Zawadę, zwanych dalej 

„Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Wojciecha Mygę z Kancelarii Notarialnej W. Myga, I. Frąszczak Spółka 

partnerska w Opolu, ul. Kołłątaja 10/10, Repertorium A numer 10172/2018, 

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 roku o fundacjach 

(tekst jedn. Dz.U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 ze zm.) w Opolu, w dniu 4 

grudnia 2018 roku. 

2. FREE na rzecz wspomagania wszechstronnego rozwoju i inkluzji społecznej 

dzieci i młodzieży, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, oraz ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiada osobowość prawną. 

3. FREE  została ustanowiona na czas nieokreślony. 

4. FREE działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedzibą FREE  jest miasto Opole. 

2. Terenem działania FREE  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów FREE może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
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4. FREE może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

5. Nadzór nad FREE, co do zgodności jej działania z przepisami prawa, 

Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje 

Minister Edukacji Narodowej. 

  

§ 3 

1. FREE na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może korzystać ze 

świadczeń wolontariuszy. 

2. FREE może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. 

3. FREE prowadząc działalność gospodarczą nie działa w celu osiągnięcia zysku; 

dochód osiągany z działalności gospodarczej przeznaczać będzie w całości na 

realizację celów statutowych. 

  

§ 4 

FREE może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach. 

  

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 5 

1. Celem FREE jest wszechstronna edukacja i rozwój dzieci, młodzieży i 

dorosłych poprzez: 

1) organizowanie edukacyjnych form działania oraz różnych form pomocy 

w tym specjalistycznych terapii, 

2) wspieranie inicjatyw społecznych poszerzających możliwości 

wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 

3) propagowanie i upowszechnianie idei inkluzji społecznej, 

4) wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci w edukacji domowej, 

5) rozwijanie zainteresowań i talentów budujących kompetencje społeczne, 

6) a także budowanie procesu nauczania w oparciu o ideę edukacji 

empatycznej. 



3 

2. Celem FREE jest działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w 

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie 

bezrobociu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, na rzecz nauki, edukacji i wychowania, krajoznawstwa oraz 

wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 

demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, upowszechniania i ochrony praw 

konsumentów, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji 

wolontariatu, działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie lub finansowo dzieci i młodzież, w tym osoby z  

niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we 

wspomnianym wyżej zakresie, a także pedagogizacja rodzin oraz wspieranie 

rozwoju pedagogów, nauczycieli i edukatorów w duchu edukacji empatycznej, 

a w szczególności: 

1) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

2) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4) działalność charytatywna; 

5) ratownictwo i ochrona ludności; 

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym; 

8) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży; 

9) działalność na rzecz ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz 

integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej; 
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10)  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

11)  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości społecznej; 

12)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

13)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

14)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

15)  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

16)  turystyka i krajoznawstwo; 

17)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

18)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

19)  promocja i organizacja wolontariatu; 

20)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji przez te 

podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego. 

 

 

§ 6 

1. FREE realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizację i finansowanie szeroko pojętej edukacji dzieci i młodzieży 

objętych edukacją domową; 

2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 

wymiany doświadczeń w dziedzinie dotyczącej niedyrektywnych metod 

nauczania; 

3) współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym 

oraz z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, które w 

swoich programach mają cele zbliżone do celów Fundacji; 

4) organizację i monitorowanie wolontariatu na rzecz osób pełnosprawnych, 

niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; współpracę 

i wzajemną pomoc członków Fundacji oraz innych osób zainteresowanych 

jej działalnością; współdziałanie z władzami państwowymi i 
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samorządowymi, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i 

społecznymi oraz zakładami pracy zainteresowanymi edukacją osób z 

niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

5) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i 

innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji; 

6) prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji oraz inne osoby 

zainteresowane jej działalnością poprzez aktywność edukacyjną, 

kulturalną, rekreacyjną, artystyczną i towarzyską; 

7) działalność wydawniczą; 

8) organizowanie wystaw, pokazów, sympozjów, konferencji, seminariów, 

szkoleń, kursów i warsztatów; 

9) prowadzenie szkoleń i warsztatów dla specjalistów oraz dla rodzin osób z 

niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich 

opiekunów i wolontariuszy; 

10)  gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych 

pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, w tym organizowanie 

zbiórek publicznych pieniędzy, aukcji, licytacji na podstawie uzyskanych 

zezwoleń; 

11)  opracowywanie projektów i programów zgodnych z celami Fundacji; 

12)  przyznawanie nagród, stypendiów i innych form wsparcia; 

13)  udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji;  

14)  udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego; 

15)  wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących ochronę 

i profilaktykę zdrowotną;  

16)  prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, ochrony i promoc ji 

zdrowia, w tym działalności leczniczej;  

17)  prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej;  

18)  prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;  

19)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

20)  wspieranie i upowszechnianie kultury, turystyki i ochrony przyrody; 

21)  prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i 

ochrony ludności;  
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22)  prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; 

23)  prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej                      

i społecznej;  

24)  działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 

instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami 

pozarządowymi, poprzez realizację programów;  

25)  działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych oraz grup marginalizowanych;  

26)  organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie 

doświadczeń i informacji;  

27)  organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów, targów, wydarzeń                         

i imprez;  

28)  udzielanie konsultacji i doradztwa; 

29)  prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; 

30)  organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;  

31)  współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją 

publiczną, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, 

podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji; 

32)  prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie realizacji 

przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego;   

33)  inne działania, wyżej nieuwzględnione, istotne dla realizacji celu głównego 

lub celów szczegółowych Fundacji.   
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Majątek FREE 

§ 7 

Majątek FREE stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, 

przeznaczony na działalność statutową Fundacji; a także inne mienie nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

  

§ 8 

1. Dochody FREE mogą pochodzić, w szczególności z: a) darowizn, spadków 

i zapisów; b) dotacji i subwencji osób prawnych; c) dochodów ze zbiórek i 

imprez publicznych; d) dochodów z majątku Fundacji; e) dochodów z 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; f) odsetek 

bankowych; g) innych źródeł. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy 

nie postanowili inaczej. 

3. Dochody uzyskiwane przez FREE przeznaczone są wyłącznie na realizację 

jej celów statutowych. 

4. FREE odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

5. FREE prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad 

obowiązujących osoby prawne. 

6. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy 

rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku. 

7. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod 

warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, 

że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 9. 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem FREE w 

stosunku do jej Fundatora, Członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi Fundator, Członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

  

 

Rozdział IV. 

Władze Fundacji 

 

§ 10 

Władzami Fundacji są: a) Zarząd, b) Rada. 

  

Zarząd Fundacji 

§ 11 

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech lub pięciu członków powoływanych na 

czas nieokreślony. Członków Zarządu powołują Fundatorzy w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa 

oraz Sekretarza Fundacji. 

4. Fundatorzy mogą pełnić funkcję członków Zarządu. 

5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem 

majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
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6. Umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo Prezes 

Fundacji, w przypadku umów na kwoty powyżej 3 000 zł niezbędne jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym 

Prezesa. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a) złożenia pisemnej rezygnacji 

na ręce Rady Fundacji; b) śmierci członka Zarządu; c) skazania 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, d) utraty pełnej zdolności do 

czynności prawnych 

8. Członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Rady Fundacji w 

przypadku działania na szkodę Fundacji. 

  

 

§ 12 

Do kompetencji Zarządu należy: a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; b) 

realizacja celów statutowych; c) sporządzanie planów pracy i budżetu; d) 

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; e) reprezentowanie Fundacji na 

zewnątrz; f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; g) 

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; h) podejmowanie decyzji 

we wszelkich innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

  

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym co 

najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa. 

  

§ 14 

1. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji w tym sprawozdanie finansowe. 
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2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji. 

  

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do dziesięciu członków i jest wybierana 

na czas określony 5 lat. 

3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 

pracami. 

4. 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 Zarząd. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: a) dobrowolnego wystąpienia, 

zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu; b) skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe; c) śmierci członka Rady. 

 

§ 16 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez 

to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały 

podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

  

 

§ 17 

Do zadań Rady należy: 

 a) współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Fundacji; 

 b) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z 

ich realizacji, 

c) członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 
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§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej 

inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady przesyłając 

informację pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, 

listem poleconym co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem 

posiedzenia. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością 

głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Rady. 

5. 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. 

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 

14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. 

  

  

§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w formie jednomyślnej uchwały. 

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, z 

zastrzeżeniem art.5 ust.4 Ustawy o Fundacjach, zostanie przekazany na 

rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, pełnosprawnym i niepełnosprawnym 

oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których listę ustali Zarząd. 
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Rozdział V. 

Zmiana statutu 

§ 20 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady 

Fundacji. 

2. Zmiany statutu dotyczące celów określonych w akcie założycielskim mogą 

być dokonywane wyłacznie za zgodą wszystkich Fundatorów. 

3. Zmiany w statucie dokonywane są w drodze uchwał podejmowanych 

jednogłośnie przez Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd. 

  

  

  

  

  

…………………………………….. 

Fundatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 


