
 

str. 1 z 11 

Załącznik do wspólnej Uchwały Zarządu Fundacji kontrasygnowanej przez Komisję Rewizyjną 
w sprawie uchwalenia jednolitej wersji Statutu Fundacji 
Statut Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl  
 
uchwalony dnia 12.01.2013 roku. 
 

STATUT 

Wersja jednolita Statutu dostosowana do obowiązującego stanu prawnego. 

Statut uchwalony przez Zarząd Fundacji z kontrasygnatą Komisji Rewizyjnej Fundacji w dniu 12.01.2013 r. 
Połączone organy tj. Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna uchwalając niniejszy Statut działały w 
zastępstwie Fundatora tj. Stowarzyszenia Grażyny Malecha „dodaj dzieciom skrzydeł...”, które to, w dniu 
21.12.2007 r. zostało wykreślone z rejestru KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
Wydział VIII Gospodarczy KRS, a postanowienie to jest prawomocne od 23.01.2008 r. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja działa pod nazwą: Centrum UskrzydlijDzieciaki.pl, i zwana jest dalej w Statucie „Fundacją". 
Fundacja została ustanowiona przez Stowarzyszenie Grażyny Malecha „dodaj dzieciom skrzydeł...” zwane 
dalej "Fundatorem", i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 
Z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną i ma status pożytku publicznego. 
 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Miasto Chorzów 
 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją - co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim 
Fundacja została ustanowiona, sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
 

§ 5 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. W zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także 

poza granicami kraju. 
2.1 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych. 
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w 

tym również, poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego. 
4. Fundacja może używać nazwy rozszerzonej: 

„Centrum Uskrzydlania Dzieciaków” - UskrzydlijDzieciaki.pl 
 

§ 6 

Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 
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§ 7 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, 
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

§ 8 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9 

1. Celem Fundacji jest: 
a) podejmowanie takich aktywności, których następstwem będzie inspirowane dzieci i młodzieży 

do pielęgnowania swoich pasji oraz realizacji indywidualnych marzeń; 
b) wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje ułatwiające im osiągnięcie celów zawodowych i 

społecznych, jakie stawiać będą sobie w dorosłym życiu; 
c) likwidacja przeszkód takich jak głód oraz brak dostępu do opieki medycznej, które to 

przeszkody utrudniają dzieciom i młodzieży rozwijać się w sferze społecznej; 
d) promocja i organizacja wolontariatu; 
e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;  
f) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby fizyczne i prawne 

pragnące promować cel fundacji w swoim codziennym życiu oraz bieżącej działalności. 
2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) pomoc społeczną, tj. poprawę warunków życia i rozwoju dzieci z rodzin patologicznych; 
b) organizowanie opieki społecznej dla dzieci zaniedbanych; 
c) krzewienie kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji; 
d) szerzenie oświaty; 
e) prowadzenie szkół i fundowanie stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych, znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej; 
f) szerzenie oświaty wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej; 
g) ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub 

rodzinnej; 
h) tworzenie i prowadzenie szpitali i lecznic oraz organizowanie badań profilaktycznych dla tychże 

dzieci; 
i) współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie 

objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z innymi instytucjami bądź 
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji; 

j) występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w sprawach związanych  
z celami statutowymi. 

§ 10 

1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych Fundacja może współdziałać 
oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób fizycznych. 

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

3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji. 

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do 
postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w 



 

str. 3 z 11 

charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. 

5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność statutową w formie odpłatnej i 
nieodpłatnej. 
Działalnością odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego jest: 
- artystyczna i literacka działalność twórcza 
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych; 
- badanie rynku i opinii publicznej 
- doradztwo związane z zarządzaniem; 
- działalność bibliotek 
- działalność fotograficzna; 
- działalność obiektów kulturalnych 
- działalność organizacji religijnych 
- działalność portali internetowych; 
- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 
- działalność pozostałych organizacji członkowskich; 
- działalność szpitali; 
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
- działalność wspomagająca edukację; 
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;  
- działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; 
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 
- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
- działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 
- działalność związana z oprogramowaniem; 
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  
- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
- działalność związana z projekcją filmów;  
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;  
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 
- nauka języków obcych; 
- opieka dzienna nad dziećmi; 
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; 
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
- pozaszkolne formy edukacji; 
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
- pozostała działalność wydawnicza;  
- pozostała działalność związana ze sportem; 
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
- pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
- praktyka lekarska ogólna; 
- produkcja gier i zabawek; 
- produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania; 
- produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury; 
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- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
- produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; 
- produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja 

wyrobów rymarskich; 
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; 
- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i 

targowiskach; 
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i 

targowiskach (z wyjątkiem sprzedaży wyrobów tytoniowych); 
- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 
- wydawanie gazet; 
- wydawanie książek; 
 

§ 10a 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o 
działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873). 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w 
ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną 
statutową działalnością Fundacji. 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno, jako działalność odpłatna jak i 
nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. 

4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki wymienione w akcie 
notarialnym - Repetytorium „A” nr 582/2005 utworzenia Fundacji, przekazane przez Fundatora, oraz środki 
finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 13 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) dotacji i subwencji oraz grantów; 
c) dochodów z aukcji a także ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku Fundacji; 
e) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym; 
f) odsetek i depozytów bankowych; 
g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 
h) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego; 



 

str. 5 z 11 

 

§ 14 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, 
jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§ 15 

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

§ 16 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na 
realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być 
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W 
takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu 
środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny 
cel statutowy. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 
bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

4. Fundacja tworzy fundusz rezerwowy, na który mogą być przelewane środki pochodzące z dochodów 
określonych w § 14, jeżeli taka będzie wola darczyńcy. Fundusz rezerwowy może być wykorzystywany 
na cele wskazane przez darczyńcę, a w przypadku braku wskazania przez niego tych celów, środki 
funduszu mogą być wykorzystywane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy będzie to 
konieczne ze względu na dobro Fundacji, przy czym do 5% środków funduszu może być przeznaczone 
na dowolny rodzaj działalności Fundacji za zgodą Rady, zaś użycie powyżej 5% środków wymaga 
zgody darczyńcy. Odsetki od lokat środków funduszu rezerwowego nie podlegają powyższym 
ograniczeniom. 
 

§ 17 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków 
Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków 
Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich 
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  
 

§ 18 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 19 

1. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, zwana dalej "Radą", 
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem". 

2. Dla realizacji swych celów Fundacja może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji.  
Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada Fundacji. 

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą 
jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną 
uchwałę o przyznaniu i wysokości tego wynagrodzenia. 

5. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. 
6. Prezes Zarządu ma prawo zwoływać posiedzenia Rady Fundacji, a Rada Fundacji ma prawo zwoływać 

posiedzenia Zarządu Fundacji. 
 

Rada Fundacji 

§ 20 

Mając na względzie ciągłość pracy Fundacji postanawia się, co następuję: 
 
1. Do chwili powołania Rady Fundacji jej kompetencje tymczasowo sprawują wszyscy członkowie 

ostatniego składu Komisji Rewizyjnej, czyli poprzedniego organu nadzoru Fundacji, działający w 
połączeniu z nowymi członkami Rady Fundacji. 

2. W momencie, gdy Rada Fundacji osiągnie łączną liczbę członków równą bądź większą od ośmiu, 
wówczas wygasa członkostwo osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 21 

1) Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych. 
2) Rada jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji. 
3) W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 11 osób, powołanych na okres 3 lat a delegowanych przez 

różne osoby prawne i fizyczne na wniosek Prezesa Fundacji. 
4) Prezes Fundacji zwraca się na piśmie do wymienionych niżej osób fizycznych i prawnych o wskazanie 

kandydata do Rady Fundacji: 
a) Województwo Śląskie reprezentowane przez Marszałka Województwa,  
b) Uniwersytet Śląski bądź inna państwowa uczelnia wyższa, 
c) Chorzowskie Centrum Kultury bądź inna instytucja kultury prowadzona przez jednostkę samorządu 

terytorialnego z terenu aglomeracji Śląskiej,  
d) Śląski Bank Żywności bądź inna organizacja pozarządowa o celach zbieżnych do celów 

wymienionej organizacji, 
e) Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego lub Kościoła Ewangelicko-

Ausburgskiego, 
f) Stowarzyszenie „Ruch Chorzów” bądź inna organizacja działająca na rzecz kibiców klubu „Ruch 

Chorzów”. 
W przypadku nie oddelegowania przez jeden bądź więcej z powyższych podmiotów delegata do Rady 
Fundacji - a tym samym nie ukonstytuowania się Rady Fundacji w liczbie, co najmniej pięciu członków 
- Prezes Fundacji może wystąpić z pisemną prośbą/wnioskiem o oddelegowanie do Rady Fundacji do 
następujących podmiotów: 
g) dowolna niepubliczna szkoła wyższa mająca swoja siedzibę lub oddział w mieście Chorzów,  
h) Izba Gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców z terenu Chorzowa,  
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i) Sponsora/darczyńcy, który zasilił w ubiegłym roku kalendarzowym konto Fundacji największą 
kwotą pieniędzy lub darem o największej wartości. 

W piśmie, w którym Prezes Fundacji zwraca się do wymienionych osób fizycznych i prawnych z prośbą 
o wskazanie kandydata do Rady Fundacji zakazuje się zamieszczania sugestii odnośnie personaliów 
kandydata. 
4.1 Prezes Zarządu po otrzymaniu rekomendacji dla kandydata, zwraca się do niego z pisemną prośbą 

o wejście w skład Rady Fundacji, a w przypadku odmowy Prezes Zarządu ponownie zwraca się do 
podmiotu wskazującego o kolejną rekomendację dla innego kandydata.  

4.2 Prezes Zarządu ma obowiązek zaakceptować każdą rekomendację o ile nie ma zastosowania § 21 
w pkt 4.3 niniejszego Statutu. 

4.3 Jedynym powodem, dla którego Prezes Zarządu ma prawo odmówić członkostwa w Radzie 
Fundacji rekomendowanej osobie jest nie spełnienie przez kandydata warunków zapisanych  
w § 21 w pkt 5 niniejszego Statutu. 

5) Członkowie Rady: 
a) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem 

udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym 
kosztów podróży i zakwaterowania; 

b) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

c) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
6) Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.  
7) Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady.  
a) Przewodniczący Rady podczas prac Rady może korzystać z pomocy Prezesa Zarządu, który ma 

prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji.  
b) Prezes Zarządu uczestniczący w pracach Rady Fundacji nie ma prawa głosu, jego funkcja 

ogranicza się do: prowadzenia posiedzenia według programu zaakceptowanego przez Radę, 
protokołowaniu posiedzenia. Na wykonanie każdej z tych czynności Prezes Zarządu musi mieć 
zgodę Przewodniczącego Rady Fundacji. 

8) Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.  
9) Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.  

a) Rada Fundacji na pisemny wniosek jednego z członków Rady Fundacji przeprowadza głosowanie 
w sprawie odwołania innego z członków Rady Fundacji, głosownie jest tajne, odwołanie Członka 
Rady Fundacji odbywa się wyłącznie bezwzględną większością głosów tj. 4/5  

b) Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 
członka Rady. 

§ 22 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch Członków 

Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie. Posiedzenie Rady Fundacji może zostać zwołane z 
inicjatywy Prezesa Zarządu. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie 
może odbywać się pisemnie. 

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia 
uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej 
przez wszystkich członków Rady z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też 
wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały 
przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną, (jeśli członek Rady wyraził na to zgodę na piśmie) wraz 
z informacja, że będzie czekał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 5 dni od daty rozesłania 
projektu uchwały. 

5. Rada może podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia, przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. 
środki techniczne) pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w 
tym trybie oraz będą uczestniczyć w jej podjęciu. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w 



 

str. 8 z 11 

ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie ze wszystkimi 
członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez 
poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka 
telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od 
momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w 
wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne ze sprzeciwem danego członka Rady, co do takiego 
trybu podjęcia uchwały. Z przebiegu takiego głosowania Przewodniczący sporządza protokół, który 
podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu. 

6. Uchwała Rady podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o 
treści projektu uchwały. 

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 5 i 6 powyżej nie dotyczy zatwierdzania 
sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz decydowania w sprawach osobowych. 

 

§ 23 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
a) Nadzór nad działalnością Fundacji. 
b) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 
c) Zatwierdzanie raportów ewaluacyjnych z działalności Fundacji zgodnych z zapisem § 9. 
d) Zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji. 
e) Powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu. 
f) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
g) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie 

rocznych sprawozdań finansowych. 
h) Podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
i) Ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu. 
j) Dokonywanie zmian w statucie Fundacji zgodnie z treścią § 32. 
 

§ 24 

Rada ma prawo zwrócić się od Zarządu o przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji. 

§ 25 

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 
3. Udział członka Zarządu w posiedzeniu Rady Fundacji odbywa się za zgodą jednego z członków Rady 

Fundacji. Udział osoby spoza Rady Fundacji i spoza Zarządu Fundacji odbywa się za zgodą co 
najmniej trzech członków Rady Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 26 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
a. Prezesa Zarządu powołuje Rada Fundacji,  
b. Funkcję Prezesa Zarządu może pełnić wyłącznie osoba, która w poprzedzających powołanie 

dziesięć lat, przez okres minimum trzech miesięcy uczestniczyła w pracach Zarządu Fundacji, 
jako Prezes bądź Członek Zarządu,  

c. pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. 
2. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
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3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem 
kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady w tajnym 
głosowaniu. 

4. W razie zmian w składzie Zarządu w czasie jego kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo 
powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu. 

5. Do momentu wypełnienia zapisów § 20 pkt 1 oraz § 20 pkt 2 niniejszego Statutu funkcję Prezesa 
Zarządu Fundacji tymczasowo sprawuje Prezes Zarządu wpisany do KRS w dniu uchwalenia 
niniejszego Statutu. Decyzja o powołaniu obecnego Prezesa Zarządu na nową kadencję podejmie 
samodzielnie Rada Fundacji powołana zgodnie z procedurą opisaną w § 21 pkt 4, tj. decyzję podejmie 
nowo powołany organ nadzoru bez uczestnictwa członków dotychczasowego organu nadzoru. 

 

§ 27 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę, 
b) kierowanie powierzonymi poszczególnym członkom Zarządu działami organizacyjnymi Fundacji, 
c) uchwalanie rocznych planów finansowych, 
d) uchwalanie regulaminów, 
e) zarządzanie majątkiem Fundacji, 
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
g) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji, 
h) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady. 
i) powoływanie Dyrektora Fundacji. 
j) Ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, 
o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką formę głosowania. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem spraw należących 
do zadań Fundacji. 

6. Zarząd, co roku, do dnia 15 kwietnia, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 28 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji. 
 

§ 29 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji. 
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez 

naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 
 

Sposób reprezentacji 

§ 30 

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu lub każdy 
członek Zarządu działający samodzielnie. 

Organizacja Fundacji 

§ 31 
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Strukturę organizacyjną Fundacji określa Rada Fundacji w formie regulaminu. 

 

Zmiana Statutu 

§ 32 

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, zawsze 
za zgodą Przewodniczącego Rady. 

2. Jeśli zmiany Statutu dotyczą celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona  
i określonych w akcie założycielskim, wówczas do ważności uchwały wymagana jest jednomyślność 
wszystkich członków Rady. 

3. Celem zachowania ciągłości prac Fundacji nadaje się Prezesowi Fundacji prawo weta do każdej 
decyzji Rady Fundacji dotyczącej zmian w Statucie Fundacji. 

 
 

Połączenie z inną fundacją 

§ 33 

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną fundacją. 
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w formie uchwały powziętej jednomyślnie. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 34 

1. Rada Fundacji jednomyślnie podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla 
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku 
Fundacji. 

2. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej nie powoła likwidatorów, likwidacje Fundacji 
przeprowadza Prezes Zarządu. 

3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku 
publicznego innym, wskazanym przez Radę organizacjom pożytku publicznego, działającym na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. 

 

Przepisy wprowadzające. 

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem wydania przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy 
KRS postanowienia o dokonaniu zmian w dziale 1 Rubryka 4 Informacje o Statucie. 

§ 36 

1. W momencie wydania postanowienia, o którym mowa w § 35 niniejszego Statutu w na stanowisko 
Prezesa Zarządu powołuje się panią Iwonę Nawrot, jako osobę określoną w § 26 pkt 5 niniejszego 
Statutu.  Do wykonania powyższego zapisu zobowiązuje się członków Komisji Rewizyjnej 
przekształconej w Radę Fundacji.  
Zobowiązuje się powyżej wskazaną do niezwłocznego wypełnienia zapisów § 21 w pkt 4 niniejszego 
Statutu tj. przeprowadzenia procedury powołania nowych członków Rady Fundacji, a po wygaszeniu 
mandatów osób wymienionych § 36 pkt 2 niniejszego Statutu złożenie rezygnacji z Funkcji Prezesa 
Zarządu celem umożliwienia wyboru Prezesa Zarządu Fundacji przez nowo powołanych członków 
Rady Fundacji.  

2. W momencie wydania postanowienia, o którym mowa w § 35 niniejszego Statutu w skład Rady 
Fundacji, jako osoby spełniające zapisy § 20 w pkt 1 niniejszego Statutu powołuje się: 
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- Grażyna Lot 
- Monika Kostrzewska 
- Beata Dylus. 
Zobowiązuje się powyżej wymienione osoby do złożenia rezygnacji w z funkcji członka Rady Fundacji 
w sytuacji, gdy liczba członków Rady Fundacji wyniesie łącznie osiem osób, co wypełni zapis § 20 w 
pkt 2 niniejszego Statutu.  Do wykonania powyższego powołania zobowiązuje się Prezesa Zarządu. 

 

§ 37 

W momencie wydania postanowienia, o którym mowa w § 35 niniejszego Statutu traci moc Statut Fundacji 
„Dodaj Dzieciom Skrzydeł…” Uchwalony przez Fundatora w dn. 01.03.2005 r. wraz z poprawkami z 
dn.08.11.2005r., 18.01.2006r., 02.05.2006r., 10.03.2011r., 20.03.2011r. oraz 18.12.2011. 

 

 


