
STATUT FUNDACJI EDUKACYJNEJ SIŁACZKA 
 

tekst jednolity - stan na dzień 17 grudnia  2013 r. 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została przez Ewę Kramek, Małgorzatę 

Szepielow i Emilię Twardowską zwane dalej "Fundatorkami”, aktem notarialnym Repertorium A nr 2947/2010 
sporządzonym przez asesora notarialnego Joannę Krasińską zastępcę notariusza Zbigniewa Andrzeja 
Kwaśniewskiego w jego Kancelarii Notarialnej przy ul. Piotrkowskiej 76 w Łodzi, w dniu 13.08.2010r. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczącego fundacji (ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) wraz z późniejszymi 
zmianami oraz postanowień niniejszego statutu. 

3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. 
 

§ 2 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź. 
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 
 

§ 3 
1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa. 
2. Odziały, inne jednostki organizacyjne jak i przedstawicielstwa są powoływane i likwidowane przez Zarząd 

Fundacji jednogłośną uchwałą .  Oddziały  po powołaniu posługują  się nazwą „Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA 
odział w …. „ i tu nazwa siedziby oddziału. Analogicznie w przypadku innych jednostek organizacyjnych i 
przedstawicielstw – uwzględniając zamianę słowa „odział” na właściwą formę organizacyjną. 

3. Zarząd wybiera Przewodniczącego/Przewodniczącą oddziału, innej jednostki organizacyjnej lub 
przedstawicielstwa i udziela mu/jej pełnomocnictwa, w którym szczegółowo formułuje zakres kompetencji, jakie 
mu/jej przydziela. 

4. Funkcja Przewodniczącego/Przewodniczącej jest funkcją  społeczną i za ich pełnienie nie przysługuje 
wynagrodzenie. Przewodniczący/Przewodnicząca może jednak otrzymywać wynagrodzenie za inne czynności 
wykonywane na rzecz Fundacji, ale nie pozostające w związku z pełnieniem funkcji 
Przewodniczącej/Przewodniczącego. 

 
§ 4 

1. Fundacja może używać skróconej nazwy SIŁACZKA 
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 
3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 
§ 5 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe, certyfikaty, dyplomy oraz tytuły i przyznawać je, wraz  
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie 
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 
§ 6 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 

 
§ 7 

Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone. 
 

§ 8 
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu 
działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. 



 
 

Rozdział II 
 

Cele i formy działania Fundacji 
 

§ 9 
1. Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez wspieranie 

wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych także w wieku emerytalnym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie dbałości o środowisko zewnętrzne 
 i wewnętrzne człowieka, a więc w dziedzinach: edukacji, kultury, sportu, sztuki oraz pomocy psychologicznej 
 i ochrony środowiska naturalnego. 

2. Nadrzędny cel Fundacji realizowany jest poprzez cele szczegółowe takie jak: 
a. organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej; 
b. popularyzacja wiedzy psychologicznej oraz pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna 

dzieciom, młodzieży, rodzinom i innym potrzebującym; 
c. działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną, w tym m.in. na 

rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wyrównywanie szans tych osób; 
d. upowszechnianie sportu, rekreacji,  turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 
e. promocja zdrowego trybu życia; 
f. wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej; 
g. działania na rzecz  społeczeństwa obywatelskiego, w tym m.in. promocja i organizacja wolontariatu  

i promocja zrównoważonego rozwoju; 
h. działania na rzecz dialogu międzykulturowego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami; 
i. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości; 
j. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej wszystkich grup, które wymagają wsparcia w tym 

obszarze; 
k. propagowanie wiedzy na temat ekologii oraz ochrony środowiska; 
l. propagowanie idei humanitarnej ochrony zwierząt. 

3. Fundacja może realizować  swoje cele  poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz 
gospodarczej, przy czym tę ostatnią może prowadzić w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Fundacji należy 
przeznaczyć na realizację celów statutowych. 

4. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą  m.in. zadania: 
a. organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, kursów i animacji oraz innych form 

działalności edukacyjnej; 

b. realizacja zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół, zielonych przedszkoli, kolonii,  
obozów letnich i zimowych oraz wczasów; 

c. prowadzenie badań naukowych i organizowanie konferencji, spotkań, targów, kongresów, 
seminariów, konkursów, pokazów i innych form umożliwiających realizację celów statutowych; 

d. organizacja imprez kulturalnych i sportowych; 
e. organizowanie i wspieranie klubów sportowych i różnorodnych kółek zainteresowań; 
f. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w obszarach dotyczących działalności 

statutowej; 
g. prowadzenie działalności psychoterapeutycznej i socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży, 

rodziców oraz innych grup społecznych wymagających takiej pomocy; 
h. propagowanie, rozwijanie i wdrażanie technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju; 
i. akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów 

przekazanych między innymi przez darczyńców; 
j. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom, organizacjom lub instytucjom w ramach 

prowadzonych projektów; 
k. doradztwo w zakresie tworzenie inicjatyw w sektorze pozarządowym oraz doradztwo edukacyjne i 

zawodowe; 
l. współpraca z organami administracji samorządowej, takimi jak m.in. urzędy gminy, ośrodki pomocy 

społecznej, centra pomocy rodzinie, szkoły, przedszkola, instytucje oświatowe i ośrodki kultury 
m. pozyskiwanie partnerów do współpracy w celu realizacji postanowień statutowych; 
n. inne działania realizujące ściśle cele statutowe. 



5.  W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych 
przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie §9 ust. 4 punkty a, 
b, c, d, e, f, g, k, n. 

 
§ 10 

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może: 
a. wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna  

z celami Fundacji; 

b. tworzyć samodzielnie i z innymi osobami prawnymi koalicje o zakresie działania 
odpowiadającym celom Fundacji; 

c. sama lub wspólnie z innymi osobami prowadzić działalność gospodarczą na podstawie 
umowy spółki cywilnej lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami; 

d. Nawiązywać partnerstwa publiczno – prywatne w celu realizacji działań statutowych. 
 

 
Rozdział III 

 
Majątek Fundacji 

 
§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez założycielki tej Fundacji w kwocie pieniężnej 
łącznej 600 złotych (słownie: sześćset złotych) składającej się z wkładu równego, wynoszącego po 200 zł 
(słownie: dwieście złotych) od każdej z nich oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności. 
Kwota funduszu założycielskiego została wpisana w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji. 
 

2. Majątek Fundacji może pochodzić z: 
a. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych; 
b. subwencji, dotacji, grantów; 
c. ze zbiórek i imprez publicznych; 
d. odsetek bankowych, papierów wartościowych; 
e. dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały 

objęte przez Fundację; 
f. dochodów z tytułu przeprowadzania aukcji; 
g. dywidend i zysków pochodzących z udziałów lub akcji, oraz papierów wartościowych 

posiadanych przez Fundację; 
h. dalszych świadczeń Fundatorek; 
i. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Fundacji; 
j. dochodów z własnej działalności statutowej. 

 
3. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji. Decyzje w 

sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd. 
 

§ 12 
1. 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. 

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

 
§13 

Osoby prawne i fizyczne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w 
wysokości co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) złotych, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 

 
§ 14 

Zakazane jest: 
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorek, członków 

organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorek, członków organów Fundacji lub jej 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; 

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorek, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu Fundacji określonego w § 9 Statutu; 

4. 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. 

5. przeznaczanie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele inne niż zawarte w statucie 
Fundacji. 
 

 
Rozdział IV 

 
Organy Fundacji 

 
§ 15 

Władzami Fundacji są: 
a. Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem” 
b. Rada Fundacji w dalszej części statutu zwany „Radą”. 
 

§ 16 
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa i  Wiceprezesa, którzy mają identyczny zakres kompetencji  

oraz Członków Zarządu. Prezes  i Wiceprezes na mocy jednogłośnej uchwały mogą  zadecydować by mianować 
drugiego Wiceprezesa. 

2. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorki. Następnych członków Zarządu, na miejsce osób, które 
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Zarząd jednomyślną uchwałą. 

3. Każda z Fundatorek może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu. 
4. Członkiem Zarządu  nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

 
§ 17 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności: 
1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji; 
2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
4. powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielstw Fundacji, działających poza jej 

siedzibą; 
5. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach 

organizacyjnych Fundacji; 
6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia dla pracowników; 
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji; 
8. przygotowanie wniosków i występowanie z nimi na zewnątrz; 
9. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

 
§ 18 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest 
obecność co najmniej dwóch jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
 

§ 19 
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Fundacji w tym majątkowych, zawierania umów  

i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest  jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes 
Zarządu. Dwuosobowa reprezentacja jest wymagana gdy oświadczenie woli składa jeden członek Zarządu  nie 
będący Prezesem lub Wiceprezesem i powołany przez Zarząd pełnomocnik działający w granicach umocowania. 
Przewodniczący oddziału Fundacji reprezentuje oddział jednoosobowo na podstawie udzielonego mu przez 
Zarząd pełnomocnictwa zgodnie z § 3 ust 3 niniejszego statutu. 



2. W sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych, w tym do składania pism, wniosków, 
odbioru korespondencji, podpisywania umów na realizację działań, w których Fundacja nie jest stroną 
zobowiązaną do zaciągania zobowiązań finansowych, Fundacja reprezentowana jest jednoosobowo przez 
członka Zarządu lub powołanego przez Zarząd w drodze uchwały Dyrektora, Koordynatora lub osobę pełniącą 
funkcję Doradcy ds. Edukacji  i posiadającą stosowne upoważnienie wydane przez Zarząd. 

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie  

z działalności Fundacji.  
 

§ 20 
1. Rada jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru 

Rada nie podlega Zarządowi. 
2. Rada składa się z 3 do 5 osób. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorki. Następnych członków Rady na miejsce osób, które 

przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
4. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: 

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz 
dokonywania rewizji stanu majątku Fundacji; 

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 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; 

6. Członkami Rady Fundacji mogą zostać tylko osoby, które: 
a. nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 
b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe,  
7. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 
8. Radę Fundacji może zwołać każdy Członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatorek, zgłoszony na piśmie. 
9. Rada wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady. 
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
11.  Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 
12. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący. 
13. W razie niemożliwości pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek 

Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego 
Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę. 

14. Do kompetencji Rady należy: 
a. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 
b. bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i 
nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem; 

c. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 
d. opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd; 
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania mu 

absolutorium; 
f. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji; 
g. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji. 

 
§ 21 

1. Członkostwo w Radzie i Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady lub Zarządu 
Fundacji. 

2. Odwołanie członka Rady Fundacji oraz członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji następuje w przypadku: 
a. złożenia rezygnacji na piśmie, bez podania powodu; 
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu; 
c. działania na szkodę Fundacji. 

3. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu zapada większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 
członków Rady. 
 

 



Rozdział V 
 

Zmiana statutu Fundacji 
 

§ 22 
1. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację. 
2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 
Rozdział VI 

 
Połączenie z inną fundacją i likwidacja fundacji 

 
§ 23 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez 
zainteresowane strony. 

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

§ 24 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się 

jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków 

prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

§ 25 
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji 
na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 
 

 


