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Statut Fundacji na Rzecz Szkół Katolickich im. Karola Wojtyły 
(Tekst jednolity na dzień 23 lutego 2012 r.) 

 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 
Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich im. Karola Wojtyły z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Fundacją 
ustanowiona aktem notarialnym Rep. A Nr 6754/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. w Kancelarii Notariusza 
Michała Grajnera przez Barbarę i Antoniego małż. Salamon. 
 

§ 2. 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.  
2. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów 

statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie. 

 
§ 3. 

1. Fundacja działa na podstawie ustawy o Fundacjach z dn. 06 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity 
Dz. U. 91 nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami), niniejszego statutu oraz Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

§ 4. 
1. Fundacja ma charakter otwarty, mogą do niej przystąpić inne osoby po wniesieniu wkładu 

materialnego. 
2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.   

 
§ 5. 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbliżonych celach. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
3. Fundacja prowadzi wyłącznie działalność organizacji pozarządowej, realizując zadania publiczne 

na rzecz ogółu społeczności w sferze określonej w art. 4 pkt 14 i 16 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (tj. nauki, edukacji oświaty i wychowanie oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury). 

 
 

II Cele, zasady i formy działania Fundacji. 
 

§ 6. 
Celem Fundacji jest: 

1. wspieranie wychowywania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, 
2. wspieranie kształtowania dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowania ich do godnego 

i twórczego udziału w życiu współczesnego świata, 
3. gromadzenie i przeznaczenie zgromadzonych środków na cele fundacji (stypendia dla zdolnych 

uczniów w szczególności Zespołu Szkół Katolickich nr 1 i kandydatów do tych szkół, stypendia 
naukowe dla uczniów liceum, doraźna pomoc materialna, dofinansowywanie wyjazdów na 
wymiany i konferencje międzynarodowe uczniom wyżej wymienionego zespołu szkół oraz 
kosztów konferencji, których nie pokrywa organizator, dofinansowywanie wspólnych wyjazdów 
formacyjnych), przy czym rozdysponowanie zgromadzonych środków następować będzie na 
podstawie zatwierdzonego przez Radę Fundacji regulaminu, zgodnie z hierarchią celów.  
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§ 6 a 
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego. 

 
§ 7. 

Cele fundacji będą realizowane poprzez gromadzenie środków materialnych i przeznaczenie ich – 
zgodnie z hierarchią celów Fundacji – w drodze uchwał Zarządu, na podstawie zatwierdzonego przez 
Radę Fundacji regulaminu Fundacji. 
 

§ 8. 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

III Majątek Fundacji. 
 

§ 9. 
Majątek Fundacji stanowią: 

a) fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych); 
b) składniki majątkowe nabywane przez Fundację ( ruchome i nieruchome ); 
c) darowizny, zapisy, dotacje, odsetki od wkładów na rachunku bankowym, wpływy z pieniędzy  

w Funduszach Powierniczych; 
d) dochody ze zbiórek i innych źródeł. 

 
§ 10. 

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów jej 
funkcjonowania. 

2. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swym majątkiem. 
3. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w ramach kategorii 

działalności wyszczególnionych w PKD. 
Działalność odpłatna, z której dochód w całości przeznaczony zostaje na działalność statutową 

Fundacji realizowana jest poprzez: 
85 – 31 – A  Gimnazjum 
85 – 31 – B  Liceum Ogólnokształcące 
85 – 5   Pozaszkolne formy edukacji 
 

Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez: 
85 – 31 – A  Gimnazjum 
85 – 31 – B  Liceum Ogólnokształcące 
85 – 5   Pozaszkolne formy edukacji 
 

 
§ 11. 

 
Zakazuje się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organ ów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
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. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 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. 
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3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego 

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. 

 
 
 

IV Organy Fundacji 
 

§ 12. 
Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji zwana dalej „Radą”. 
- Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.  
- Komisja Rewizyjna. 

 
§ 13. 

1. Rada Fundacji składa się z 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez fundatorów. 
2. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w innych organach Fundacji. 
3. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz skarbnika. 
4. Rada podejmuje decyzję w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej ilości decyduje głos przewodniczącego Rady. Uchwały podejmowane są  
w głosowaniu jawnym. W sprawach osobowych a także na wniosek członków Rady głosowanie jest 
tajne. 

5. Rada działa zgodnie z opracowanym przez siebie regulaminem.  
 

§ 14. 
Do kompetencji Rady należy: 

1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
2. Inicjowanie i opracowywanie projektu planów działalności statutowej. 
3. Propagowanie idei Fundacji. 
4. Opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji. 
5. Zabieganie o środki na cele statutowe Fundacji. 
6. Poszukiwanie informacji o zdolnej młodzieży z rodzin katolickich. 
7. Dba o finanse Fundacji 
8. Określenie, które funkcje w Fundacji mogą być wykonywane odpłatnie. 
9. Uchwalanie zmian w statucie Fundacji.  

 
§ 15. 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Fundacji oraz reprezentuje 
Fundację na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 3 członków, w tym z prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza. 
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszący lat 5. 
4. Członków pierwszego Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza powołują fundatorzy. 
5. Członków każdego kolejnego Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza powołuje  

i odwołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji jest uprawniona również do odwołania członka Zarządu 
powołanego przez fundatorów zgodnie z ust. 4. niniejszego paragrafu oraz do powołania na jego 
miejsce nowego członka Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani jedynie  
w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji; 
b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji; 
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności, 
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d) prawomocnego skazania przez sąd. 
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie protokołowanych uchwał. Uchwały Zarządu 

zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.  
W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos 
Wiceprezesa. Szczegółowe zasady działania i organizacji Zarządu określi Rada w regulaminie 
Zarządu.  

7. Zarząd Fundacji może utworzyć Biuro Fundacji i określić zasady jego działania. 
8. Do zadań Zarządu w szczególności należy: 
a) organizowanie i prowadzenie działalności Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi 

przepisami prawa; 
b) decydowanie w sprawach majątkowych Fundacji; 
c) ustanawianie pełnomocników Fundacji; 
d) zapewnienie obsługi techniczno – księgowej i prawnej, która może być wykonywana przez Biuro 

Fundacji lub inny podmiot na podstawie odpowiedniej umowy. 
 

§ 16. 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
2. Wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą powstanie zobowiązań pieniężnych lub 

zmiany w majątku Fundacji dla ich ważności wymagają podpisu Prezesa Fundacji lub jego 
pełnomocnika 

 
§ 17. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
oraz sekretarza. 

1a. Komisja rewizyjna stanowi organ odrębny od Zarządu i Rady Fundacji i niepodlegający im  
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszący lat 5. 
3. Członków pierwszej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz 

sekretarza powołują fundatorzy. 
4. Członków każdej kolejnej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 

oraz sekretarza powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji jest uprawniona również do 
odwołania członka Komisji Rewizyjnej powołanego przez fundatorów zgodnie z ust. 3 niniejszego 
paragrafu oraz do powołania na jego miejsce nowego członka Komisji Rewizyjnej.   

5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek  
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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; 

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
- nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 
- wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji 

oraz członków Rady Fundacji, 
- dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji w szczególności 

prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji, 
- sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji, 
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- ocena sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji. 
9. Komisja rewizyjna stanowi organ odrębny od Zarządu i Rady Fundacji i niepodlegający im w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 
 
 

§ 18. 
1. Księgowość fundacji jest prowadzona wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591z 1997 r. z późn. zm.) 
2. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu 

umożliwiającym określenie, kosztów i wyników tej działalności, z zastrzeżeniem przepisów 
o rachunkowości, zgodnie z wymogiem art. 10 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. 

 
V Postanowienia końcowe. 

 
§18 a 

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków 
finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd. 
3. Rada zatwierdza decyzję Zarządu o likwidacji Fundacji, powołuje likwidatora i powiadamia 

Ministra Edukacji Narodowej. 
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz Zespołu Szkół 

Katolickich nr 1 w Katowicach.  
 
 

§ 19. 
Zgodnie z brzmieniem paragrafu 15 ust. 4 niniejszego statutu, fundatorzy w skład pierwszego Zarządu 
powołują następujące osoby: 
 

1. Barbara Salamon  -  Prezes Zarządu, 
2. Antoni Salamon  -  Wiceprezes Zarządu, 
3. Agnieszka Paruzel  -  Sekretarz Zarządu. 

 
§ 20. 

Zgodnie z brzmieniem paragrafu 17 ust. 3 niniejszego statutu, fundatorzy w skład pierwszej Komisji 
Rewizyjnej powołują następujące osoby: 
 

1. Patrycja Grzegorczyk -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
2. Maria Janusz  -  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
3. Teresa Wilczek  -  Sekretarz Komisji Rewizyjnej. 

 
 
 
Fundatorzy: 
 
1. Barbara Salamon ............................... 

 
 
 2.  Antoni Salamon  ............................... 


