STATUT FUNDACJI EDUKACJA FINANSOWA CROWN
Rozdział I

– Postanowienia ogólne

Rozdział II

– Cele i zasady działalności Fundacji

Rozdział III – Majątek Fundacji
Rozdział IV – Organy Fundacji
Rozdział V

– Zmiany statutu Fundacji

Rozdział VI – Likwidacja Fundacji
Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Edukacja Finansowa Crown, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Annę Czech,
Czesława Czech, Zdzisława Miarę, Juliettę Miara, Dawida Mrotka, Wojciecha Nowickiego, Iwonę
Styczeń oraz Elżbietę Wrotek, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym
przez zastępcę notarialnego Roberta Telesińskiego zastępcę notariusza Joanna Lewczuk w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 18 lok 3a…, dnia 19.02.2016 r.
Repertorium A Nr 789/2016 działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszym
zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
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niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Pruszków.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
§4
1.

Organizacja nosi nazwę: Edukacja Finansowa Crown

2.

Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją wśród innych organizacji.

3.

Nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.

4.

Fundacja posiada własną pieczęć zawierającą następujące dane: nazwę, adres siedziby, numer
KRS. Fundacja używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

Rozdział II
Cele i zasady działalności Fundacji
§5
Celem statutowym fundacji jest:
1) działalność edukacyjna i doradcza w zakresie zarządzania zasobami, w tym finansami osób
fizycznych, rodzin i organizacji non profit oraz tych działających w celu osiągnięcia zysku;
2) promowanie postaw i wartości chrześcijańskich, w szczególności w dziedzinach związanych
z finansami, zarządzaniem, rozwojem zawodowym, biznesem i przedsiębiorczością;
3) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz
wspieranie rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
6) wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
8) działania wspomagające rozwój organizacji pozarządowych, w tym promocja i organizacja
wolontariatu;
9) wspieranie osób oraz organizacji chrześcijańskich w ich harmonijnym rozwoju.
10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
12) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w rozdz. II §5 Statutu Fundacji, w
zakresie określonym w pkt. 1 – 11.
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§6
1.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
1)

organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konsultacji, warsztatów, wykładów,
kursów i konferencji;

2)

organizowanie i prowadzenie doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;

3)

organizowanie i prowadzenie doradztwa gospodarczego, prawnego i finansowego;

4)

opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz związanych z realizacją celów statutowych;

5)

finansowanie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych związanych
z zarządzaniem, rozwojem biznesu, edukacją finansową i rozwojem rynku pracy;

6)

prowadzenie stron internetowych Fundacji Crown;

7)

działalność przez media społecznościowe;

8)

indywidulane porady dla osób nadmiernie zadłużonych;

9)

realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży;

10) pomoc w wyborze ścieżki kariery;
11) prowadzenie poradnictwa oraz doradztwa zawodowego indywidualnego oraz grupowego,
w tym dla osób bezrobotnych i osób pozostających bez pracy,
12) działania z zakresu edukacji finansowej dzieci i młodzieży;
13) wspieranie osób wychodzących z bezrobocia poprzez wydawanie publikacji i szkolenia;
14) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wydawanie publikacji
i szkolenia;
15) seminaria i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny
z wartościami chrześcijańskimi;
16) wspieranie działalności osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
17) opracowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluowanie i rozpowszechnianie własnych
programów edukacyjnych, społecznych, finansowych, inspirowanie i koordynację
inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Fundacji;
18) działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającą na
wydawaniu broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu;
19) współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z kościołami i związkami
wyznaniowymi i innymi organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i za granicą;
20) prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami
i osobami fizycznymi działającymi na rzecz edukacji finansowej, zarządzania, biznesu
i rozwoju przedsiębiorczości;
21) promowanie kreatywnych form myślenia i działania, upowszechnianie nowych idei
rozwoju osobistego;
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22) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i merytorycznej;
23) udzielanie darowizn celowych kościołom i organizacjom chrześcijańskim na cele
związane z rozwojem ewangelizacji i chrześcijańskiej formacji;
24) ukierunkowane wspieranie liderów chrześcijańskich w ich rozwoju i działalności.
2.

Opisane powyżej sposoby realizacji celów, dla których Fundacja została powołana, będą
finansowane ze środków pozyskanych przez Fundację.

3.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
§7

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą, oraz może tworzyć i przystępować do spółek,
fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

2.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm., zwana dalej: ustawą o działalności
pożytku publicznego).

3.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności
osób, o których mowa w § 5 Statutu Fundacji.

4.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie
te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§8
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 8000 złotych (osiem
tysięcy złotych), na który składają się świadczenia pieniężne Fundatorów, z których każdy
wpłaca zadeklarowaną przez siebie kwotę.

2.

Na majątek Fundacji składać się będą środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§ 10
1.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju jak i z zagranicy;
2) grantów, dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych;
3) dochodów ze zbiórek publicznych;
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego i innych praw majątkowych;
5) odsetek bankowych i innych zysków kapitałowych (włączając dochody z uczestnictwa
w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, lokat, udziałów,
akcji, itp.).

2.

Dochody określone w ust. 1 pkt. 1 i 2, mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Zarząd Fundacji może nie
przyjąć woli ofiarodawcy – w takiej sytuacji Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez
niego środki.

3.

Dochody określone w ust. 1 pkt od 3 do 5 mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji.

4.

W celu osiągnięcia założeń statutowych Fundacja może tworzyć fundusze celowe.

§ 11.
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego i innych ustaw.

§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Fundacja będzie korzystać w zakresie
rachunkowości z reżimu mikro.

Rozdział IV
Organy Fundacji
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§ 14
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 15
1.

Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz w przypadku
powołania Zarządu więcej niż 2 – osobowego również z Sekretarza, wszyscy
o nieposzlakowanej opinii.

2.

Skład Zarządu na pierwszą kadencję powołują Fundatorzy, na kolejne kadencje Rada Fundacji.

3.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.

4.

Prawo odwoływania Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków oraz powoływanie
następnych Zarządów lub poszczególnych ich członków przysługuje Radzie Fundacji.

5.

Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
§ 17
1.

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej bieżącą działalnością.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:
1)

opracowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

2)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

3)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, a także dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych;

4)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji;

5)

powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku
z realizacją poszczególnych programów;

6)

występowanie z wnioskami do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji, połączenia
z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;

7)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów;

8)

tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, biur, zakładów, agencji i innych
jednostek oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny,
przedmiot działalności, organy i ich kompetencje.

§ 18
Strona 6|9

1.

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes lub upoważniony przez niego członek
Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku przez
członka Zarządu.

2.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony
przez niego członek Zarządu.

3.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia niniejszego
Statutu przewidują inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa
Zarządu.

4.

Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym
Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

5.

Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne
głosowanie.

6.

Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.

8. W przypadku choroby Prezesa lub innych wypadków losowych, które wykluczają go z prac na
czas nie dłuższy niż kwartał, Prezesa Fundacji zastępuje wiceprezes lub inny upoważniony
przez niego członek zarządu.
§ 19
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1)

pisemnej rezygnacji z prac w Zarządzie,

2)

odwołania przez Radę Fundacji,

3)

śmierci członka Zarządu,

4)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 20

1.

Rada Fundacji składa się z Fundatorów Fundacji lub osób przez nich wskazanych, przy czym
pierwszą Radę Fundacji stanowią wyłącznie Fundatorzy.

2.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, przy czym pierwszego
Przewodniczącego Rady wskazują Fundatorzy.

3.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
1)

pisemnej rezygnacji;

2)

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;

3)

lub śmierci.

4.

W przypadku rezygnacji ustępujący członek Rady może wskazać osobę o nieposzlakowanej
opinii, która zajmie jego miejsce w Radzie Fundacji.

5.

W przypadku ustania członkostwa w Radzie w sposób określony w ust. 3 pkt 2 i 3 lub
niewskazania osoby, o której mowa w ust. 4, Rada Fundacji jednomyślnie wybiera nowego
członka Rady.
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6.

Obrady Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady.

7.

Obrady Rady Fundacji mogą być prowadzone z użyciem elektronicznych środków komunikacji.

8.

Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy
członków Rady.

§ 21
1.

Do kompetencji Rady Fundacji jest podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym:
1)

powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub jego poszczególnych członków;

2)

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie im wynagrodzenia,

3)

wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,

4)

sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,

5)

analizowanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych przygotowywanych przez zarząd;

6)

doradzanie zarządowi;

7)

zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

8)

uchwalanie zmian statutu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji,

9)

podjęcie uchwały w sprawie tworzenia przez Fundację spółek prawa handlowego,
przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego oraz likwidacji Fundacji,

2. Rada Fundacji w celu wykonana swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1)
2)

żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji;
żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Rozdział V
Zmiana statutu Fundacji
§ 22

1.

Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione.

2.

Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń.

3.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 23
1.

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
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2.

Likwidatorami są członkowie Zarządu.

3.

Zarząd może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

§ 24
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, podmiotom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez
Radę Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 25
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmiany przez Sąd Rejestrowy.

Tekst jednolity z dnia 15.01.2021r.
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