
STATUT FUNDACJI „ ALAE – SKRZYDŁA ROZWOJU ” 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

Fundacja Alae - Skrzydła Rozwoju , zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została 
przez Marylise Bougaret, córkę Wanda Kot i Guy Bougaret, legitymującej się dowodem 
osobistym seria numer ASM887016 zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod numerem 
Repertorium A 1911/2015 sporządzonym w dniu 23 czerwca 2015 r. przed notariuszem 
Katarzyną Dembowska-Król, z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krawieckiej 
numer 1 lok. 102 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1268, z dnia 6 kwietnia 2001 r.) oraz postanowień niniejszego 
statutu. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
 

§ 3 
 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji są Świebodzice. 
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 
 

§ 4 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  
w wybranych językach obcych. (Po angielsku: Foundation Alae, The Wings of Development – Po 
francusku: La Fondation Alae- Les Ailes du Developpement) 

3.  Fundacja może:  
a) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą 
b) tworzyć i przystępować do spółdzielni i spółek handlowych, produkcyjnych lub  

4. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.  
 

§ 5 
 

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

2. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji oraz pieczątek 
z danymi identyfikującymi Fundację 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego 
 
 

 



CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

§ 6 
 

Fundacja realizuje następujące cele: 
1. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych; 
2. promocja wzorców związanych z samokształceniem oraz samodoskonaleniem osób 

aktywnych zawodowo; 
3. aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo; 
4. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, i społecznych pomiędzy 

przedstawicielami różnych krajów, społeczności; 
5. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk, 
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób nieaktywnych; 

6. prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz dobra publicznego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości, ochrony życia i zdrowia, jak również wyrównywanie szans 
edukacyjno – rozwojowych osób nieaktywnych zawodowo. 

7. wspieranie innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 
materialnej; 

§7 

 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe na rzecz ogółu społeczności w szczególności przez: 

1. w zakresie działalności kulturalnej:  
a) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów 

teatralnych i filmowych. 
2. w zakresie działalności edukacyjnej:  

a) promowanie młodych talentów w branży nauko-technicznej; 
b) resocjalizacja osób nie aktywnych zawodowo do współczesnych warunków pracy; 
c) rozwój badań technicznych w zakresie nowoczesnych technologii mechanicznych; 
d) dokształcanie kadry nauczycielskiej w zakresie nowoczesnych technologii 

mechanicznych; 
e) promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz 

upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym; 

f) zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej  
i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin; 

g) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju  
i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie; 

h) współpraca w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji; 
3. w zakresie organizacji i udziału w finansowaniu, zgodnie z zasadami odrębnie 

ustawionego regulaminu: 
a) pomocy dla młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnych warunkach 

materialnych; 
b) stypendiów i nagród dla młodzieży uzdolnionej, wyróżniającej się w nauce; 
c) zakupu podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin; 
d) organizowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  

i młodzieży; 
e) akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie młodzieży w zdobywaniu 

wykształcenia i osiągnięciu samodzielności; 



f) akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet 
samotnie wychowujących dzieci; 

4. finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia zaplecza dydaktyczno-naukowego 
instytucji szkolnych i szkolno-wychowawczych; 

5. organizację kursów i szkoleń – w szczególności dla osób zagrożonych utratą pracy lub 
bezrobotnych; 

6. prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej. 
7. organizację i wykonanie projektów naukowych lub produkcyjnych na rzecz partnerów 

fundacji; 
8. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi 

organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
 

§ 8 
 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 
 
 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 9 
 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 15 000,00 
zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przekazane przez Fundatora w akcie założycielskim, 
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania  

2. Z Funduszu Założycielskiego zostaną wydzielone środki na działalność statutową  
i gospodarczą w następujący sposób: 

a. kwota 8 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych fundacji,  
b. kwota 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą. 

 
§ 10 

 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 11 
 

1. Fundacja czerpie środki majątkowe z: 
a. dochodów z działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Fundację; 
b. darowizn, spadków, zapisów; 
c. dotacji i subwencji osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz grantów; 
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, loterii oraz akcji charytatywnych 
e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, dywidendy, dochody z papierów 

wartościowych; 
f. odsetek bankowych, wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, 

lokat, oraz odsetek od udzielonych pożyczek; 
2. Majątek i dochody fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na 

pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji. 
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 



4. W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Prezes 
Zarządu Fundacji. 

5. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu składa, po zasięgnięciu opinii 
Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub  
o odrzucenia spadku. 

 
§ 12 

 
1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być 

uszczuplony bez zgody Fundatora.  
2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach 

wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie 
majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu 
inwestycji przed jej dochodowością. 

3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej 5% 
jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub 
podniesieniem ich dochodowości. 

 
§ 13 

 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do 

Fundatora, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi 
osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku, ani przekazywać składników swojego 
majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, ani pracowników Fundacji, albo 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  
w szczególności, jeżeli przekazanie majątku  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób 
wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji. 

3. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków 
organów Fundacji, ani pracowników Fundacji albo ich osób bliskich, bądź podmiotów,  
w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby 
bliskie, na szczególnych zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 

 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 14 

 
1. Fundacja może prowadzić wszelką działalność gospodarczą w kraju i zagranicą,  

w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującym prawem. 
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg PKD): 

1) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 
2) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 
3) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
4) 25.73.Z Produkcja narzędzi, 
5) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej  

niesklasyfikowana, 



6) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 
7) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów  

silnikowych, 
8) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 

   z wyłączeniem motocykli, 
9) 30.91.Z Produkcja motocykli, 
10) 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich, 
11) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 
12) 45.31 Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  

z wyłączeniem motocykli, 
13) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli, 
14) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, 
15) 63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
16) 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  
17) 70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 
18) 71.12.Z    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
19) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, 
20) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 
21) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk   

przyrodniczych i technicznych, 
 22) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

Humanistycznych, 
23) 73.1  Reklama,  
24) 73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej, 
25) 74.20.Z Działalność fotograficzna, 
26) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,  
27) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  

nie sklasyfikowana, 
28) 77.40.Z  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 

   z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 
29) 78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem  

pracowników, 
30) 78.20.Z  Działalność agencji pracy tymczasowej, 
31) 78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 
32) 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
33) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,  
34) 85.59.Z Nauka języków obcych, 
35) 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację, 
36) 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej  

niesklasyfikowana, 
37) 90.01.Z  Działalność związania z wystawianiem przedstawień artystycznych,    
38) 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,  
39) 93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem 
40) 95.23.Z     Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych 
41) 95.24.Z     Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 

 



3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 

4. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych. 

5. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji możliwe jest na podstawie 
uchwały Zarządu Fundacji, zaopiniowanej pozytywnie przez Fundatora i Radę Fundacji. 

6. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie 
wyodrębnionych zakładów lub specjalnie powołanych przedsiębiorstw. 

7. Decyzję o wyodrębnieniu zakładu lub powołaniu przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 6, 
podejmuje zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora i po zasięgnięciu opinii Rady 
Fundacji. 

8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja może udzielić prokury. Do udzielenia 
prokury wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu wieloosobowego oraz 
pozytywna opinia Rady Fundacji (jeżeli została powołana). Cofnąć prokurę może każdy z 
członków Zarządu. 

 
FUNDATOR 

§ 15 
 

1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym 
Statucie. 

2. W razie Śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora 
wykonuje samodzielnie Pełnomocnik Fundatora, którego powołuje Fundator w formie 
pisemnej. Decyzję o powołaniu Pełnomocnika Fundator składa Zarządowi. Zapisy Statutu 
dotyczące Fundatora stosuje się w takiej sytuacji odpowiednio. 

3. Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator 
pisemnie informuje Zarząd. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne 
oświadczenie Fundatorowi o zrzeczeniu się swojej funkcji. Po śmierci Fundatora 
Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z podpisem 
poświadczonym przez notariusza a także powołać na swojej miejsce innego Pełnomocnika 
Fundatora.  

4. Po zrzeczeniu się funkcji przez Pełnomocnika Fundatora lub jego śmierci, bez powołania 
innego Pełnomocnika Fundatora, a także w razie nie wyznaczenia Pełnomocnika Fundatora 
przez Fundatora przed jego śmiercią, Pełnomocnika Fundatora ustanawia się w drodze 
uchwały powziętej na posiedzeniu przez pozostałych Fundatorów, Pełnomocników 
Fundatorów i członków Zarządu. Uchwała powinna zostać podjęta bezwzględną 
większością głosów w obecności, co najmniej połowy z uprawnionych do głosowania, po 
zawiadomieniu ich przez Zarząd z 14 dniowym wyprzedzeniem o potrzebie podjęcia tej 
uchwały, miejscu i czasie powiedzenia. Pełnomocnik ustanowiony w tym trybie może być 
odwołany w każdej chwili, w ten sposób, w jaki następuje powołanie większością dwóch 
trzecich głosów.  

 
§ 16 

 
1. Oprócz kwestii wskazanych w innych częściach Statutu, do zadań Fundatora należy  
w szczególności: 

1. ustalanie i zmiana Statutu Fundacji; 
2. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Rady Fundacji; 



3. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu; 
4. ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa oraz Członków Zarządu; 
5. powoływanie Członków Rady Fundacji; 
6. decydowanie o połączeniu Fundacji z inna fundacją; 
7. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych 

z celami Fundacji; 
8. decyzja o likwidacji Fundacji; 
9. powoływanie likwidatora Fundacji. 

 
ORGANY FUNDACJI 

 
§ 17 

 
Organami Fundacji są  

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” 
2. Rada Fundacji 
 

§ 18 

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji. 

 
ZARZĄD 

 
§ 19 

 
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do sześciu członków i jest powoływany przez 

Fundatora na czas nieoznaczony 
2. Fundator może zostać Prezesem lub Członkiem Zarządu. 
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. 
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Fundatora. 
5. Prezes wyznacza jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu. 
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, dobrowolnego zrzeczenia 

się, śmierci, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, przeciwko 
zdrowiu i życiu lub śmierci oraz przestępstwo skarbowe.  

7. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 
8. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez 

Fundatora, a jeżeli w Fundacji zostanie ustanowiona Rada Fundacji – zatwierdzonego przez 
Radę Fundacji. 

9. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z umyślne lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 20 

 
Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, z 
wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji. Zarząd Fundacji w 
szczególności: 

1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz; 
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów; 
3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem; 



4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe; 
5. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i jej Zarządu oraz z wykorzystania 

środków finansowych i innych zasobów Fundacji i przekazuje je właściwym podmiotom 
(Radzie Fundacji i Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej); 

6. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów 
Fundacji; 

7. Występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz 
likwidacji Fundacji;  

8. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe 
kierunki jej działania wspólnie z Fundatorem; 

9. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych 
sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji  
i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;  

 
§ 21 

 
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
2. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzednią kadencję. 
3. Co roku, budżety i plany, o których mowa w ust.20 ust. 9 niniejszego paragrafu Zarząd 

opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 
listopada każdego poprzedniego roku. 
 
 

§ 22 
 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatora, 
Członka Zarządu lub członka Rady Fundacji. 

2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefaxu, telexu, 
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego 
bezpośrednio do jej członków. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone za pomocą środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących 
w nim członków Zarządu. 

4. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni 
o miejscu, terminie oraz porządku obrad. 

5. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. 
6. Fundator, jeśli nie wchodzi w skład Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż raz na 

miesiąc. 
 

§ 23 
 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej, 
niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Każdy Członek Zarządu ma 



jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa 
Zarządu.  

2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania 
tajnego. 

3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, podpisany przez obecnych na 
posiedzeniu członków Zarządu który jest przechowywany przez Prezesa Zarządu  
w formie księgi protokołów. 

 
§ 24 

 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych 

uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem § 25. 
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.  
4. Zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Fundator. 
5. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.  
6. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady 

Fundacji. 
7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 

Fundacji. 
 

§25 
 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest: 
a. w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie. 

Do zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 5 000,00 zł wymagana jest 
pisemna zgoda Fundatora. 

b. w przypadku zarządu wieloosobowego – prezes Zarządu działający samodzielnie 
albo dwóch członków zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań 
finansowych powyżej kwoty 5 000,00 zł wymagana jest pisemna zgoda Fundatora. 

2. W stosunkach pomiędzy członkiem zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu 
Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Rady Fundacji. 

 
 

RADA 
 

§ 26 
 

1. Fundacja może utworzyć Radę Fundacji, Rada Fundacji jest organem stanowiącym, 
kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji. 

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lata. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator. Rada Fundacji, oprócz Fundatorów składa się z 

dwóch do trzech członków wybieranych przez Fundatora. 
4. Fundator może być Przewodniczącym lub członkiem Rady 
5. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
6. Każdy Członek Rady może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora. Fundator nie 

może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z umyślne lub przestępstwo skarbowe. 
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:      



1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub 
ułomności; 
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego 
członka Rady Fundacji; 

2) śmierci jej członka; 
3) złożenia przez niego rezygnacji; 
4) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne. 

9. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą 
Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady. 

10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 
trwania stosunku pracy. 

12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami 
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

13. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie.  
 

§ 27 
 

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady, zgłoszony na piśmie. 
3. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o 

miejscu, terminie oraz porządku obrad. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek 

Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady 
Fundacji. 

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefaxu, telexu, 
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego 
bezpośrednio do jej członków. 

6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone za pomocą środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce Pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w 
nim członków Rady Fundacji. 

7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 
Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby. 

8. W posiedzeniach Rady uczestniczy każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji lub inny członek 
Zarządu wskazany przez Prezesa lub Fundatora. 

 
§ 28 

 
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej: 



a) jednego jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwa 
osób; 

b) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie 
większym niż dwa osoby .  

2. Każdy członek Rady ma jeden głos. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Rady. 

3. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym, o ile żaden z jej członków 
nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. 

4. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o 
terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w 
trybie obiegowym.  

5. Głosowanie nad podjęciem decyzji jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Rady 
Fundacji zażąda głosowania tajnego. 

6. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków 
Rady. 

 
§ 29 

 
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 
członkom Zarządu absolutorium; 

2. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 
3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 
4. nadzór nad działalnością Fundacji; 

 
§ 30 

 
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. 
3. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 
4. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
§ 31 

 
Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i 
przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 
 
 

ZMIANA STATUTU 
 

§ 32 
 

1. Statut Fundacji może być zmieniony. 
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator po konsultacji  

z Radą Fundacji.   
3. Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana 

celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu  
i wymaga rejestracji przez właściwy Sąd. 

 



POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 
 

§ 33 
 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów na 
warunkach określonych umową zawartą pomiędzy łączonymi Fundacjami. 

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

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, na wniosek Zarządu Fundacji po 
konsultacji z Radą Fundacji, który udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania 
umowy, o której mowa w ust. 1.  

 
 

LIKWIDACJA FUNDACJI  
 

§ 34 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub w razie braku możliwości prowadzenia 
swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów lub wskutek decyzji podjętej 
przez Fundatora.  

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator. 
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany przez Fundatora. Likwidatorowi 

przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 
4. W przypadku nie powołania Likwidatora, Likwidatorem Fundacji może być Zarząd. 
 
 

§ 35 
 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na 
cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu, lub na rzecz działających w RP 
organizacji o zbliżonych celach. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną 
wskazane przez Fundatora lub osobę wskazaną przez Fundatora. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 36 
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 
Fabrycznej. 
 
 
 
 

…………………………. 
Fundator 


