
Statut Fundacji “Spoko Polish”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja “Spoko Polish”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Wendy Allan, Agatę Tarasewicz i Jerzego
Lubińskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Tomasza Kalinowskiego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, w dniu
26.06.2020r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

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 Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. oświaty.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za
granicą.



Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania
obcokrajowców, zainteresowanych nauką języka i kultury polskiej oraz zamieszkałych w
Polsce, pomocy w zdobywaniu kompetencji językowych i kulturowych oraz tworzenia
systemu wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego jako obcego oraz
współtworzenia społeczeństwa, wspierającego obcokrajowców, Polonię i repatriantów w
procesie nauki języka polskiego, a także integracji w Polsce.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego w zakresie:

1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;
5. promocji i organizacji wolontariatu;
6. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji;
10.pomocy Polonii i Polakom za granicą;
11.udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
12.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13.działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14.działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
15.podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje samodzielnie, bądź inicjuje i wspiera
zadania:

a. organizowanie wydarzeń kulturalnych, spotkań oraz wycieczek w celu praktyki
języka polskiego oraz integracji w społeczeństwie polskim,
b. organizację kursów językowych,
c. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
d. organizowanie szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego,



e. tworzenie materiałów, w tym w wersji multimedialnej dla uczniów i nauczycieli,
f.  inne działania, mające na celu integrację cudzoziemców, Polonii i repatriantów
oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu,
g. prowadzeniu działań edukacyjnych, skierowanych do Polek i Polaków, mających
na celu wspomaganie obcokrajowców w nauce języka polskiego i integracji w
społeczeństwie polskim, w tym działania antydyskryminacyjne, związane z edukacją
globalną, a także skutkami zmian klimatycznych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji od osób prawnych,

c. zbiórek publicznych,

d. majątku fundacji,

e. odsetek i lokat bankowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9



Władzami Fundacji są:

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

§ 10

Fundatorzy

1. Do kompetencji Fundatorów należy powoływanie członków Zarządu.

Zarząd Fundacji

§ 11

1. Zarząd składa się z 1 do 9 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów na czas
nieokreślony.

2. Prezes wybierany jest poprzez głosowanie członków Zarządu, bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.

3. Fundatorzy powołują pierwszy zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. Każdy
kolejny zarząd jest powoływany przez dotychczasowy zarząd w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu,

d. decyzji podjętej przez bezwzględną większość członków Zarządu.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. 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. podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

h. uchwalanie zmian w statucie oraz regulaminów.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest stworzyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7
dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Posiedzenia mogą przybierać formę spotkań online.

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią
inaczej.

Rozdział V Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
poniżej 5000 złotych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. Oświadczenia
woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych w kwotach od 5000 zł do 30 000 zł
składać może dwoje członków Zarządu działających łącznie. Oświadczenia woli w imieniu
Fundacji w sprawach majątkowych w kwotach powyżej 30 000 zł składać może dwoje
członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes Fundacji.



Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

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

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

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

§ 17

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 zawiadamia ministra właściwego do spraw oświaty.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

5. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne przepisy prawa regulujące działalność fundacji.


