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Statut Fundacji USKRZYDLENI
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja USKRZYDLENI zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez Rafała Antoniego Nowickiego zwanego dalej Fundatorem, d nia

dwunastego lutego dwa tysiące szesnastego roku (12.02.2016 r.), aktem notarialnym o
nr rep. A 918/2016, przed notariuszem Pawłem Żmuda – Trzebiatowskim w siedzibie
Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego
28/3.
§ 2.

1. Fundacja jest organizacją chrześcijańską kierującą się w swoim działaniu
zasadami moralnymi i nauką Pisma Świętego.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 82 z późniejszymi zmianami) oraz statutu
Fundacji
i uzyska osobowość prawną po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie
niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 5.
Celami Fundacji są:

1. Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia i życia
ludzkiego.
2. Działalność na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działalność edukacyjna,
4. Działalność w zakresie rozwoju świadomości oświatowej i ekonomicznej,
poprzez wspieranie procesów edukacyjno - wychowawczych.
5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.
6. Działalność charytatywna.
7. Wspieranie działalności artystycznej
8. Działalność na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kulturowych i
dziedzictwa narodowego.
9. Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promowanie
zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, wraz z organizacją wypoczynku
dla dzieci i młodzieży,
11. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
13. Działalność na rzecz rozwoju ruchu harcerskiego (skautowego) i wspieranie
rozwoju organizacji harcerskich (skautowych)
§ 6.
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Organizację profesjonalnej pomocy dla osób potrzebujących,
2. Prowadzenia placówek kulturalnych, oświatowych i opiekuńczowychowawczych,
3. Organizację konferencji, seminariów i kursów,

4. Organizację wydarzeń sportowych,
5. Organizację wydarzeń kulturalnych,
6. Organizację wydarzeń o charakterze religijnym ,
7. Pomoc w uzyskaniu opieki medycznej,
8. Doraźną

pomoc

osobom

w

podeszłym

wieku

i

osobom

niepełnosprawnym,
9. Doraźną pomoc w opiece dziennej nad dziećmi,
10. Działalność poradniczą i prewencyjną w dziedzinie przeciwdziałania
nałogom i przemocy w rodzinie,
11. Prowadzenie stałej opieki dziennej dla dzieci,
12. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, sportowych i

artystycznych dla

dzieci,
13. Organizację

wystaw

prezentujących

wyroby

wykonane

przez

podopiecznych Fundacji,
14. Organizację wycieczek, kolonii, rajdów, obozów i innych form
turystycznych.
15. Wydawanie publikacji poświęconych tematyce społecznej kulturalnej i
religijnej oraz bieżącej działalności Fundacji.
16. Działania medialne

poświęcone tematyce społecznej, religijnej

i

kulturalno – oświatowej,
17. Działania wspierające wolontariat
18. Działania wspierające działalność wychowawczą organizacji harcerskich
(skautowych)
2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego w każdej z form wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 7.
Dla realizacji swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 8.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc)
złotych oraz inne środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w czasie jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z darowizn, spadków, dotacji,
subwencji, zbiórek publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 9.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd 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. W
przypadku woli przyjęcia spadku Zarząd zawsze składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 11.
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji
§ 12.
Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 13.
1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób i jest powoływany na czas nieoznaczony
uchwałą Rady Fundacji.
2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi:
◦ Bernarda Grzywacz-Nowicka: prezes zarządu
3. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 14.
Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać cały Zarząd, jak również każdego z jego
członków.
§ 15.
Zarząd wieloosobowy wybiera ze swego grona Prezesa (w razie potrzeby również
wiceprezesa), Skarbnika i Sekretarza Fundacji.
§ 16.
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.
§ 17.
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
2. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
§ 18.
W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 19.
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru powołanym do kontroli i nadzoru nad
działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z prawem i Statutem
Fundacji.
2. Rada Fundacji liczy od trzech do dziewięciu osób.
3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

§ 20.
1. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wyznaczone przez Fundatora.
2. Członka Rady Fundacji można odwołać w każdym czasie.
3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:


Estera Nowicka



Małgorzata Jankowska



Rafał Antoni Nowicki (przewodniczący)
§ 21.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków, w razie równiej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 22.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie, członków Zarządu Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu
absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 23.
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu
Fundacji uchwałą podjętą jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
2. Zmiany Statutu Fundacji mogą dotyczyć realizacji celów, dla których Fundacja została
ustanowiona w akcie założycielskim.
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 24.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością głosów w
obecności dwóch trzecich jej członków wskazując jednocześnie przeznaczenie majątku
likwidowanej Fundacji.
§ 25.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, w
szczególności chrześcijańskim instytucjom oświatowym, charytatywnym, lub opiekuńczowychowawczym, lub organizacjom skautowym (harcerskim).
Rafał Nowicki
….........................................
Fundator
Poznań, dnia 12 lutego 2016

