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STATUT FUNDACJI FLY 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja FLY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dorotę 

Kitowską, Radosława Daruka oraz Arkadiusza Wróblewskiego, zwanych dalej 

fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Warońską 

w kancelarii notarialnej w Gdyni, Pl. Kaszubski 8/209 w dniu 24 maja 2012r. (repertorium 

A nr 3630 na rok 2012). Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym 

na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. 

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

3. Fundacja może posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto Gdynia 

 

§ 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. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. Wspieranie we wszelkich formach rodzin i osób w trudnej sytuacji, wykluczonych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans 

tych osób; 

2. Rozwój obywateli przez prowadzenie na ich rzecz działań z zakresu edukacji, oświaty, 

wychowania, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji; 

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

4. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych. 

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

7. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

8. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
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9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

10. Propagowanie wszelkich form turystyki i krajoznawstwa; 

11. Wspieranie dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

13. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

17. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

18. Promocja i organizacja wolontariatu; 

19. Działalność charytatywna; 

20. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej 

i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizację wszelkich form aktywności  z zakresu  edukacji, oświaty i wychowania. 

2. Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz 

innych form edukacji grupowej i indywidualnej. 

3. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki. 

4. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, rehabilitacji, 

rewalidacji, turystyki i krajoznawstwa. 

5. Organizację wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. Promocję i organizację wolontariatu i działalności charytatywnej. 

7. Działalność wydawniczą, publikacje i wystąpienia publiczne. 

8. Współpracę z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji 

w kraju i zagranicą. 

9. Pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, 

dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem. 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), 

z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 
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5. odsetek bankowych, 

6. dochodów z działalności gospodarczej, 

7. środków pozyskanych z funduszy prywatnych, samorządowych, państwowych 

i międzynarodowych, 

8. innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 

 

§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji, chyba że inna jest wola spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 

w odrębnych przepisach. 

5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych. 

 

Zarząd Fundacji. 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. Członków Zarządu powołują 

Fundatorzy.  

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 

jedną kadencję. 

4. Zarząd wybiera spośród swojego składu Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. 

6. Członkostwo w Zarządzie może ustać także na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zarządu 

b) śmierci członka Zarządu 

 

§ 13 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
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Sposób Reprezentacji 

 

§ 14 

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 15 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla 

realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 16 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

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

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 17 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 18 

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

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

 

§ 19 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 20 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji 

o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

 

Statut w nowym brzmieniu przyjęty jednogłośnie przez: 

Zarząd Fundacji 10.02.2017 r.     oraz     Radę Fundacji 13.02.2017 r. 

 


