
STATUT 

FUNDACJA ROZWIJAMY SKRZYDŁA 

-tekst jednolity- 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Rozwijamy Skrzydła”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Danutę Felpel, Małgorzatę Szczyglak oraz Barbarę Olszewską, zwane dalej 

Fundatorkami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej – Grażyna Wojtowicz  

ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk, w dniu 10.02.2020 r. działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą. 

3. Organem uprawnionym do tworzenia wyżej wymienionych oddziałów i biur jest Zarząd 

Fundacji, który podejmuje tę decyzję w formie uchwały. 

4. Oddziały i biura mogą być tworzone do realizowania tożsamych celów statutowych. 

§ 5 
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1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa. 

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

wybranych językach obcych. 

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji – Fundacja może realizować zadania we 

współpracy z innymi podmiotami. 

4. Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa. 

§ 6 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy 

 i polityki społecznej. 

§ 7 

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru 

zatwierdzonego przez Zarząd. 

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji. 

4. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy. 

 

Rozdział II 

Cele i formy działalności Fundacji 

§ 8 

Celem Fundacji jest: 

1) propagowanie idei, metody i narzędzi metody TRE® (Tension & Trauma Releasing 

Exercises) uwalniającej od napięć i traum oraz działania edukacyjne w tym zakresie; 

2) propagowanie idei, metody i narzędzi psychologii pozytywnej oraz terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniu i działania edukacyjne w tym zakresie; 
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3) szeroko pojęta psychoedukacja (umiejętności wychowawcze, społeczne, komunikacyjne); 

4) działalność na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego 

stylu życia; 

5) wspieranie w rozwoju i wychowaniu dzieci i młodzieży; 

6) wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w uwalnianiu napięć i traum; 

7) przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

8) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę  

i sztukę; 

9) wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia (społecznym, 

zawodowym, kulturalnym, osobistym); 

10) przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych; 

11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

12) przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym; 

13) wyrównywanie szans osób i grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym 

osób niepełnosprawnych; 

14) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji 

zawodowej i życiowej; 

15) działania wspierające osoby zmagające się z niechcianą samotnością; 

16) działalność na rzecz osób chorych i samotnych; 

17) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, 

jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo – 

badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz 

społeczności lokalnych; 

18) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe i podmioty publiczne; 

19) działalność dobroczynna; 

20) promocja oraz organizacja wolontariatu; 

21) propagowanie działań na rzecz integracji społecznej; 

22) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów, współpracy 

krajowej i międzynarodowej. 

§ 9 
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Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez następujące formy działania: 

1) treningi, warsztaty, szkolenia, psychoterapię i psychoedukację, grupy wsparcia; 

2) organizowanie konferencji, debat, seminariów, wykładów, wystaw, festiwali, spotkań 

edukacyjnych, wycieczek, grup edukacyjnych i samokształceniowych; 

3) publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; 

4) realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej, 

5) realizacja projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju; 

6) organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych; 

7) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami 

działania Fundacji. 

§ 10 

Możliwe jest dofinansowywanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników. 

§ 11 

Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie 

wymienionych celów i sposobów realizacji celów. 

§ 12 

Cele Fundacji realizowane są przez działania prowadzone w sferze zadań publicznych  

w zakresie:  

1) promocja i ochrona zdrowia; 

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

3) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

6) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 

a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

7) promocji i organizacji wolontariatu. 
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§ 13 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób  

i instytucji zbieżną z jej celami. 

§ 14 

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach  

i niniejszym Statutem. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

§ 15 

Fundatorki na realizację celów statutowych przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 600 

zł (sześćset złotych).  

§ 16 

1. Dochodami Fundacji są: 

a) dotacje, subwencje oraz granty krajowe i zagraniczne, 

b) darowizny, spadki i zapisy ze źródeł krajowych i zagranicznych, 

c) przychody ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

e) odsetki i depozyty bankowe, 

f) wpływy z działalności odpłatnej, 

g) kredyty i pożyczki. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach 

obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

§ 17 
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1. Dochody z darowizn są przeznaczane na realizacje wszystkich celów Fundacji. Jednakże 

w przypadku, gdy darczyńca określi cel na jaki darowizna ma być przeznaczona, 

Fundacja przeznaczy tę darowiznę na wskazany cel pod warunkiem, iż znajduje się on w 

granicach określonych celami Fundacji. 

2. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do dotacji, spadków lub 

zapisów. 

3. Jeśli w Statucie nie będzie wskazanego celu, Zarząd może podjąć decyzję  

o rozszerzeniu swej działalności o cel bądź cele wskazane przez darczyńcę. 

§ 18 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 19 

Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.  

§ 20 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 21 

1. Majątek fundacji może być lokowany w rachunkach i lokatach bankowych  

w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach 

stanowiących środki trwałe. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

§ 22 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 
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2. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

§ 23 

1. Zarząd składa się z Prezeski Zarządu oraz innych Wiceprezesek Zarządu. 

2. Skład Zarządu nie może być mniejszy niż 2 (dwie) i większy niż 5 (pięć) osób. 

3. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorki, na zasadzie zwykłej większości 

głosów.  

§ 24 

Fundatorki mogą wejść w skład Zarządu Fundacji. 

§ 25 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania 

członkini Zarządu. 

2. Członkini Zarządu Fundacji może zostać odwołana przez Fundatorki na zasadzie 

jednomyślności lub przez Zarząd Fundacji.  

3. Odwołanie członkini Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez 

pozostałe członkini Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów, przy czym członkini 

Zarządu Fundacji, której sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu. 

4. Rezygnacja z funkcji członkini Zarządu powinna być złożona na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie 

członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji może uzupełnić swój skład w drodze 

kooptacji za jednomyślną zgodą Fundatorek. 

§ 26 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach. 

2. Uchwała Zarządu może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż 

wszystkie członkinie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę podpisaną w trybie 

obiegowym. 
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§ 27 

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

na kwartał. 

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali 

powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. 

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji. 

4. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym 

przez wszystkie biorące w nim udział członkinie Zarządu Fundacji. 

§ 28 

1. Uchwały Zarządu mogą być podjęte pod warunkiem, iż na posiedzeniu obecna jest co 

najmniej połowa składu Zarządu Fundacji, a każda z członkiń Zarządu została wcześniej 

powiadomiona o jego zwołaniu. 

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą 

większością głosów jego członków / członkiń, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie. 

§ 29 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację. 

2. Do zadań Zarządu należy: 

1) przygotowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów pracy  

i budżetu Fundacji; 

2) przygotowanie sprawozdań z działalności; 

3) wyrażanie zgody na przyjęcie dotacji, spadków i darowizn przypadających 

Fundacji; 

4) zarządzanie majątkiem Fundacji; 

5) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

6) określanie liczby pracowników Fundacji oraz wysokości ich wynagrodzeń; 

7) podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych 

organów Fundacji; 

8) składanie wniosku do Zarządu o zmianę Statutu; 

9) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 
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3. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji. 

§ 30 

Członkowie Zarządu oraz Fundatorki mogą być zatrudniane przez Fundację. 

 

ROZDZIAŁ V 

Sposób reprezentacji 

§ 31 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać mogą co 

najmniej dwie członkinie Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 32 

1. Fundacja zostanie rozwiązana, gdy: 

a) jej cele zostaną zrealizowane, 

b) jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane. 

2. Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora mianowanego przez Zarząd 

Fundacji. 

3. Likwidator posiada wszelkie uprawnienia Zarządu. 

4. Wszelkie wartości majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji zostaną 

przekazane instytucjom o celach działania podobnych do celów działania Fundacji. 

§ 33 

1. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane przez: 
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a) Fundatorki lub upoważnione przez nie osoby, 

b) Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek wyrażoną na piśmie. 

2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu podejmowana jest jednomyślnie. 

 

Fundatorki zatwierdzają do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji 

Rozwijamy Skrzydła, dnia 10.02.2020 r. 


