
ODPIS 

TEKST JEDNOLITY  
STATUTU FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI  

(uwzględniający zmianę  
na podstawie uchwały Rady Fundacji  

numer 10/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku) 
 

STATUT 
 

Fundacja pod nazwą "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji", zwana dalej "Fundacją", została 
ustanowiona przez Ministra Edukacji Narodowej, Zdobysława Flisowskiego, 
działającego w imieniu Skarbu Państwa, stosownie do aktu nominacji z dnia 11 lipca 1992 roku. 
Fundacja została ustanowiona w dniu 23 czerwca 1993 roku w Warszawie, aktem notarialnym 
sporządzonym przez Jarosława Lewickiego, notariusza w Nowym Dworze Mazowieckim, za numerem 
Repertorium A 2823/93. 
Działalnością swoją Fundacja będzie wspierać konstytucyjne organy Państwa w ich pracach nad 
reformą i rozwojem systemu edukacji. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie 

niniejszego Statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 
§ 2. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundatorem jest Skarb Państwa. Fundatora reprezentuje i wykonuje jego uprawnienia 

wynikające z ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu – minister właściwy do spraw 
finansów publicznych. 

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy  
o fundacjach, jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zwany dalej 
„ministrem właściwym”. 

4. Wykonując uprawienia wynikające ze Statutu Fundacji, minister właściwy działa  
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. 

 
§ 3. 

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. 
2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „FRSE”. 
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych. 
4. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

 
§ 4. 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami RP. 
3. Fundacja może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

 
Rozdział II 

Cele, środki i zasady działania Fundacji 
 

§ 5. 
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1. Celem Fundacji jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości 

i efektywności systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń oraz ich otwarcia na świat. 
2. Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

a) wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących reformy i 
rozwoju systemu edukacji w Polsce, 

b) zarządzanie operacyjne realizacją programów w obszarach edukacji formalnej, 
pozaformalnej, nieformalnej, a w szczególności Programami Unii Europejskiej,  

c) współpracę z ośrodkami zagranicznymi i wymianę informacji o europejskich systemach 
edukacyjnych oraz o polityce edukacyjnej i młodzieżowej,  

d) promowanie rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi,  

e) wspieranie mobilności studentów, uczniów, nauczycieli i grup młodzieży oraz 
wspieranie inicjatyw młodzieżowych, 

f) prowadzenie badań naukowych. 
 

§ 6. 
 

1. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich statutowych 
przedsięwzięć środki finansowe i darowizny inne niż przyznane w ramach programów Unii 
Europejskiej, jeśli nie stanowi to przeszkody w realizacji celu określonego w § 5 ust.1. 

2. Przyjęcie środków, o których mowa w ust.1, wymaga zgody Rady Fundacji i ministra 
właściwego.  

3. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na przyjmowanie środków, o których mowa 
w ust 1, określając przy tym zasady i warunki przyjmowania tych środków. Zgoda taka 
wymaga akceptacji ministra właściwego. Minister właściwy może swoją akceptację 
wycofać. 

4. Fundacja prowadzi obsługę środków przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na 
rzecz edukacji. 

 
§ 7. 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie działalności 

wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej - w kraju i za granicą - dla realizacji celów 
określonych w § 5, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Każdorazowe podjęcie działalności gospodarczej w określonym zakresie wymaga zgody 
Rady Fundacji i ministra właściwego. 

3. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, o 
której mowa w ust. 1, określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania oraz 
prowadzenia. Zgoda taka wymaga akceptacji Fundatora w porozumieniu z ministrem 
właściwym. 

4. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd Fundacji 
może przeznaczyć środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, odsetek 
bankowych oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. 

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
§ 8. 

 
1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy. 
2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji. 
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3. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji i zatwierdza minister właściwy. 
4. Działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej przez instytucję lub osobę 

zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych. 
 

§ 9. 
 

1. Fundator, z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego, może w każdym czasie 
zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane 
udostępnić osobom kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora 
wszelkie informacje i dokumenty potrzebne dla przeprowadzenia kontroli. 

2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Fundatorowi, ministrowi właściwemu 
i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego żądane przez niego informacje 
dotyczące działalności Fundacji. 

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 10. 
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 12 milionów starych złotych 

(słownie: dwunastu milionów złotych), po denominacji w 1995 r. stanowi to 1 200 zł 
(słownie: tysiąc dwieście złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
a) wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na 

rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu, darowizny, 
b) dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, 
c) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat. 

 
§ 11. 

1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane 
wyłącznie na realizację celów statutowych lub dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w 
§ 10 ust. 2 lit. a - z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności 
Fundacji - Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia celów wskazanych przez 
wpłacających i ofiarodawców. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone odrębne 
fundusze. 

 
Rozdział IV 

Organy i Organizacja Fundacji 
 

§ 12. 
1. Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji, zwana dalej "Radą", oraz  
- Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".  

2. Rada może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym. 
 

§ 13. 
1. Rada składa się z 9 do 11 członków, w tym z Przewodniczącego i jego Zastępcy. 
2. Kadencja Rady trwa cztery lata. 
3. Przewodniczącego, Zastępcę i innych członków Rady powołuje i odwołuje Fundator w 

porozumieniu z ministrem właściwym. 
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4. Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady mogą być odwołani przez Fundatora przed 
końcem kadencji w następujących przypadkach: 
1) wniesienia wniosku o odwołanie przez ministra właściwego, 
2) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady przez kolejne 3 posiedzenia, 
3) działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji. 

5. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia 
6. Złożenie przez członka Rady rezygnacji na ręce Fundatora powoduje wygaśnięcie jego 

mandatu. 
7. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym przez nią regulaminem. 

W posiedzeniach może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Fundatora, 
ministra właściwego, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

8. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na pół 
roku, albo w okresach krótszych na żądanie Fundatora,  ministra właściwego lub ministra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 
członków Rady. 

9. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła 
większość głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej 
połowy składu Rady - z zastrzeżeniem § 20 ust.2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący 
i protokolant. 

10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszyscy 
członkowie Rady Fundacji powinni zostać powiadomieni o treści projektu uchwały.  

11. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
zapadają zwykłą większością głosów z tym zastrzeżeniem, że w głosowaniu powinna wziąć 
udział co najmniej połowa członków Rady Fundacji. Brak podjęcia decyzji w przedmiocie 
danej uchwały przez członka Rady Fundacji oznacza nie wzięcie udziału w głosowaniu. 

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 powyżej nie jest dopuszczalne 
w sprawach osobowych, w szczególności tych, o których mowa w § 20 ust. 2 oraz § 14 pkt. 
6 (§ 16 ust. 1) Statutu Fundacji. 

 
§ 14. 

 
Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) określenie kierunków działalności Fundacji, 
2) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji, 
3) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu, nadzorowanie 

i dokonywanie oceny pracy Zarządu i przedstawianie wniosków ministrowi 
właściwemu i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, 

4) podejmowanie uchwał o zakresie prowadzenia przez Fundację działalności 
gospodarczej oraz ustalenie zasad tej działalności, w szczególności zasad nabycia, 
zbycia lub obciążenia nieruchomości lub zakładów, 

5) zmiana Statutu Fundacji z zastrzeżeniem § 19, 
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, 
8) rozpatrywanie skarg na jego działalność, 
9) określenie zasad wynagradzania Zarządu oraz pracowników Fundacji, 
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też 

przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych, co może nastąpić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Fundatora 
lub ministra właściwego lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 



ODPIS 

§ 15. 
1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca. 
2. Przewodniczący Rady wykonuje wobec Dyrektora Generalnego, Zastępcy Dyrektora 

Generalnego i pozostałych członków Zarządu zadania pracodawcy w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy.  

 
§ 16. 

1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę. 
2. W skład Zarządu wchodzą: Dyrektor Generalny, Zastępca Dyrektora Generalnego 

i pozostali członkowie Zarządu. 
3. Kandydata na Dyrektora Generalnego wskazuje minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w porozumieniu z ministrami, o których mowa w § 2 Statutu. 
4. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Dyrektora Generalnego powołanego w 

trybie ust. 3 wynikającej ze złożonej rezygnacji, odwołania, śmierci lub innych ważnych 
powodów, Rada może powierzyć jednemu z Członków Zarządu czasowe pełnienie  
obowiązków Dyrektora Generalnego Fundacji. 

5. Dyrektor Generalny wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 
§ 17. 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem oraz reprezentuje 
Fundację na zewnątrz.  

2. Do Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do 
kompetencji Rady, w szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, 
administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność gospodarczą prowadzoną przez 
Fundację. 

3. W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia statutu, 
lub jest rażąco sprzeczne z planem finansowym, Fundator może wezwać do usunięcia 
nieprawidłowości, albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany 
Zarządu. 

 
§ 18. 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Dyrektor Generalny i Zastępca Dyrektora Generalnego 
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.  
 

Rozdział V 
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji 

 
§ 19. 

Zmiany w Statucie, w tym zmiany w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, uchwala 
Rada. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora. 

 
 

§ 20. 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania 

się środków finansowych i majątku Fundacji. 
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 3/4 głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 członków Rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta na posiedzeniu Rady 
tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku 
i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Uchwała o likwidacji wymaga 
zatwierdzenia przez Fundatora. 
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3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora w porozumieniu 
z ministrem właściwym. 

4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu. 
5. Do likwidatora stosują się odpowiednie postanowienia Statutu o Zarządzie. 
6. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na 

Fundacji, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone przez Fundatora. 
 

§ 21. 
Statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY 
 
       
Przewodnicząca Rady Fundacji 
 
 
 
 
 
 
 


