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STATUT  

FUNDACJI ROZWIŃ SKRZYDŁA 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 
1. Fundacja Rozwiń Skrzydła, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 

z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w językach obcych.  

 

§ 2 

 
3. Fundacja została ustanowiona została z woli Grażyny Joachimowicz, Anny Malec, 

Małgorzaty Lipiec, zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym  

w dniu 30 kwietnia 2008 roku w Lublinie w Kancelarii Notarialnej przy  

ul. Wieniawskiej 4/1 w obecności notariusza Andrzeja Sławomira Kubicza 

 

§ 3 

 

Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu Fundacji. 

 

§ 4 

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa lubelskiego.  

2. Fundacja może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Lublin. 

 

§ 5 

 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
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§ 6 

 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej, 

zwany w dalszej treści Statutu „Ministrem”. 

 

§ 7 

 
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru 

zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja może używać pieczęci zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 8 

 

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz z obowiązującym prawem. 

 

§ 9 

 
Fundacja może ustanawiać odznaczenia, wyróżnienia, medale honorowe oraz 

przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów 

Fundacji. 

 

 

II. Cel i formy działania Fundacji  

 

 

§ 10 

 
Celem statutowym Fundacji jest stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego 

rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego człowieka w całym 

cyklu jego życia.   

§ 11 

 

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 

1) Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i wspieranie działań zmierzających 

do poprawy ich funkcjonowania oraz warunków egzystencji. 
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2) Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, 

ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i małych miejscowości. 

3) Propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych postaw 

obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

4) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej. 

5) Podejmowanie działań promujących Lubelszczyznę. 

6) Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję 

innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych. 

7) Rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych dzieci  

i młodzieży poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i oświatowych. 

8) Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju 

zdolności, zainteresowań, talentów. 

9) Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego 

wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom  dorosłym. 

10) Promocję i organizację wolontariatu. 

11) Pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych. 

12) Propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej  

i europejskiej. 

13) Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie oraz rozwijanie 

współpracy międzynarodowej. 

14) Inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy międzynarodowej oraz 

międzykulturowej dzieci i młodzieży. 

15) Zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, 

bezrobociu, agresji i przestępczości. 

16) Opracowanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, 

profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, 

resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą. 

17) Prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 

18) Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych. 
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19) Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora 

prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, 

instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą.   

20) Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, 

środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, 

zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne  

z celami Fundacji.  

21) Przeprowadzenia akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód 

będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji. 

22) Organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt 

studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych, 

organizacji oraz instytucji. 

23) Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym 

opracowującym oraz uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji.  

24) Tworzenie i wspieranie programów badawczych mających na celu dostarczenie 

wiedzy o zjawiskach społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele 

fundacji. 

25) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów 

Fundacji.  

2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają 

regulaminy wewnętrzne Fundacji. 

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała  

z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów 

statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach 

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych  

lub tożsamych z celem Fundacji. 

5. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty 

międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego 

oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.  
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III. Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 12 

 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki  

w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), zadeklarowane przez Fundatorów  

w akcie fundacyjnym oraz środki finansowe, nieruchomości oraz prawa majątkowe 

nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności. 

2. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są w całości na realizację celów 

statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:  

- funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów; 

- darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych; 

- dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych  

na rynku kapitałowym; 

- dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 

- odsetek i depozytów bankowych, wpływów z lokat bankowych; 

- dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 

- grantów; 

- sponsoringu; 

- odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, 

o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie 

może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza  tylko wówczas,  

gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe. 

6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

7. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 
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8. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

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

rynkowe. 

 

 

IV. Organy Fundacji 

 

§ 13 

 
Organami Fundacji są 

a) Zarząd Fundacji; 

b) Rada Fundacji. 

 

 

    § 14 

 
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą co najmniej 3 osoby - Prezes i Wiceprezesi 

Zarządu. 

2. Okres kadencji Zarządu wynosi 5 lat. Ponowne powołanie jest dopuszczalne. 
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3. Członkostwo w Zarządzie ustaje: 

- z upływem kadencji;  

- z chwilą śmierci; 

- na skutek odwołania. 

4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

- złożenia rezygnacji, 

- istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał, 

- nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub umowy o pracę. 

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

§ 15 

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

na kwartał. 

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

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

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd pełni swoje funkcje  

w pomniejszonym składzie do czasu powołania nowego członka Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 

 

§ 16 

 

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcami Prezesa Zarządu  

są Wiceprezesi. 

2. Zarząd Fundacji w szczególności: 
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- kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem, 

- reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

- opracowuje i realizuje roczne oraz wieloletnie plany i strategie działania 

Fundacji, 

- uchwala roczne plany finansowe, bilanse oraz sprawozdania z działalności 

Fundacji, 

- zawiera umowy w imieniu Fundacji, 

- przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

- określa strukturę organizacyjną Fundacji, 

- powołuje i odwołuje członków oraz pełnomocników Zarządu Fundacji, 

- odwołuje członków Rady Fundacji, 

- ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych 

gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących  

z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, 

- uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji, 

- powołuje gremia opiniodawczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku  

z realizacją poszczególnych programów. 

3. Zarząd określa szczegółowy tryb i zasady swojego funkcjonowania w Regulaminie 

Zarządu. 

 

§ 17 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu 

samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści 

tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.  

3. W szczególnych przypadkach drogą uchwały Zarząd może powołać Pełnomocnika  

do składania oświadczeń woli. 

 

§ 18 

 
1. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji. 

2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi Fundacji. 

 

 



 9 

§ 19 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków, powoływanych na 5-letnią 

kadencję przez Zarząd Fundacji. 

3. Zmiany w składzie Rady mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, 

odwołania lub śmierci osoby spełniającej tę funkcję. 

4. Odwołania członka Rady dokonuje Zarząd  na skutek: 

a) permanentnego uchylania się od wykonywanych obowiązków członka Rady i nie 

uczestniczenia w posiedzeniach, 

b) istotnego naruszenia postanowień statutu i niezrealizowania uchwał Rady, 

c) umyślnego działania na szkodę Fundacji. 

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom 

Rady. 

6. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, 

d) mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej lub 

umowy o pracę.  

 

§ 20 

 

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

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 
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3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

§ 21 

 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań oraz bilansu 

i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

3. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów i strategii 

działania Fundacji. 

4. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

5. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 

6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

 

§ 22 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

 

V. Gospodarka finansowa Fundacji 

 

§ 23 

 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania 

określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji. 
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VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

 
1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji. 

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć ograniczenia celów statutowych Fundacji. 

3. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje 

Zarząd Fundacji. 

4. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu  

w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu. 

5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele zbieżne z celami 

statutowymi Fundacji. 

6. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra. 

 


