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I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. „Fundacja Księdza Wojtka” z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

aktem notarialnym Rep. A Nr 8749/2020 z dn. 16 września 2020 r., sporządzonym przez 

notariusza Pawła Cywińskiego w budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przy Al. Wojska Polskiego 76 w Szczecinie.  

2. Fundatorem Fundacji jest Archidiecezja Szczecińsko – Kamieńska reprezentowana przez 

Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego.  

 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Dzieła podejmowane przez Fundację i zakres podejmowanych decyzji nie mogą być 

sprzeczne z prawem kanonicznym (z Kodeksem Prawa Kanonicznego). 

4. Właściwym ministrem jest Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. 

2. W miarę potrzeb i w celu realizowania zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały 

miejscowe i zamiejscowe. 

3. Oddziały miejscowe i zamiejscowe Fundacji może powoływać Zarząd Fundacji,  za zgodą  

Rady Fundacji.  

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów statutowych, Fundacja może zatrudniać 

pracowników.  

4. Dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji celów statutowych, Fundacja może gromadzić 

wokół siebie wolontariuszy, którzy nie będą pobierali wynagrodzenia za wykonywaną pracę 

na rzecz Fundacji. Możliwy jest zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością  

w pracy Fundacji. 
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§ 5 

1. Rada Fundacji (przy jednomyślnej zgodzie) może ustanawiać i przyznawać odznaki oraz 

medale honorowe dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji lub realizujących 

zbieżne cele. 

2. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. W promocji podejmowanych działań statutowych i samych inicjatyw Fundacji, mogą być 

wykorzystywane niezastrzeżone przez inne podmioty odznaki, emblematy, godła, logo, flagi, 

transparenty, identyfikatory zaproponowane przez Zarząd Fundacji, przy zgodzie Rady 

Fundacji. 

 

§ 6 

1. Fundacja jest powoływana na czas nieokreślony. 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze wskazanych w statucie zadań 

publicznych. Dochód z podejmowanych przez Fundację działalności przeznaczony jest 

wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

3. Misją Fundacji jest szeroko rozumiana działalność na rzecz Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie. Fundacja ma 

również na względzie pomoc tak uczniom, pracownikom jak i absolwentom szkoły. Wszelkie 

przedsięwzięcia Fundacji nie mogą być sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. 

4. Fundacja może prowadzić współpracę z samorządem miejskim i wojewódzkim, oraz z innymi 

podmiotami. 

5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. O ich tworzeniu i przeznaczeniu 

decyduje Prezes Zarządu.  

 

  

II Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 1 

Celem Fundacji jest: 

1. Wspieranie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana 

Marii Kolbego w Szczecinie (zwanego dalej Szkołą). 
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2. Wspieranie i rozwój szkół i placówek prowadzonych przez Centrum Edukacyjne 

Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. 

3. Wspieranie szkolnictwa katolickiego na terenie Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. 

4. Wspieranie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. 

5. Kultywowanie i podtrzymywanie pamięci o Patronie Fundacji – ŚP. Księdzu Wojciechu 

Manelskim. 

 

§ 2 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) Stypendia i nagrody dla uczniów Szkoły. 

b) Wspieranie rozwoju uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

(dysfunkcyjnych, uzdolnionych, itp.).  

c) Wspieranie kształtowania dojrzałej osobowości uczniów oraz przygotowanie  

ich do godnego i twórczego udziału w życiu współczesnego świata. 

d) Wsparcie rozwoju i formacji duchowej, moralnej, intelektualnej i społecznej uczniów. 

e) Propagowanie w społeczności szkolnej i poza nią wartości Katolickiej Nauki 

Społecznej. 

f) Doraźna pomoc uczniom i ich rodzinom. 

g) Dofinansowywanie wyjazdów klasowych i szkolnych, także zwrot kosztów za udział 

w wyjazdach, wymianach i konferencjach oraz konkursach i olimpiadach, których  

nie pokrywają organizatorzy przedsięwzięć. 

h) Organizacja konkursów i olimpiad dla uczniów. 

i) Wsparcie nauczycieli w realizacji poszerzania swej wiedzy i umiejętności 

pedagogicznych i przedmiotowych. 

j) Wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym. 

k) Finansowanie szkół i placówek realizujących cele Fundacji, w zakresie zakupu 

wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych. 

l) Wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej szkół realizujących  

cele Fundacji. 

m) Tworzenie i prowadzenie centrum formacji i kształcenia, także w skali nowych 

placówek wychowawczych i edukacyjnych. 

n) Wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskiego patriotyzmu i szerzenie kultury chrześcijańskiej. 

o) Upowszechnianie sportu, kultury i sztuki wśród młodzieży. 
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p) Prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia i unowocześnienia warunków 

kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

q) Działalność charytatywna. 

r) Organizacja wypoczynku dla młodzieży i ich rodzin oraz dla pracowników Szkoły  

i ich rodzin. 

s) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

t) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

Szkoły. 

u) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w edukacji. 

v) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą. 

w) Ochrona i promocja zdrowia. 

x) Tworzenie miejsc pamięci związanych z Osobą ŚP. Księdza Wojciecha Manelskiego. 

 

III Majątek i dochody Fundacji 

 

§1 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 złotych (pięciu tysięcy 

złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Z funduszu założycielskiego 1.000 złotych (tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność 

gospodarczą prowadzoną przez Fundację. 

  

§ 2 

1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z: 

a) Darowizn, spadków, zapisów. 

b) Środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji oraz 

grantów. 

c) Dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i loterii, w tym loterii charytatywnych. 

d) Dochodów z majątku Fundacji. 

e) Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

f) Działalności gospodarczej na cele statutowe. 

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego. 
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§ 3 

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

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 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, bądź o odrzuceniu spadku. 

4. Każdorazowe przyjęcie, nabycie bądź zbycie nieruchomości może się odbyć tylko  

za uprzednią zgodą Fundatora. 

 

§ 4 

1. Zabrania się: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz 

pracownicy 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”. 

b) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub  

jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich,  

w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

c) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub  

jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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§ 5 

Rok obrotowy i podatkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem 

postanowień zdania drugiego. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy za który należy złożyć 

sprawozdanie finansowe kończy się dnia 31 grudnia 2021 roku . 

 

IV Władze Fundacji 

§ 1 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 2 

1. Członkiem Władz Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

2. Nie można łączyć funkcji Członka Rady i Zarządu. Nie można być członkiem władz przez 

osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa. 

3. Członkowie Rady i Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mają prawo do zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. Decyzje o tymże zwrocie, jak i wynagrodzeniu podejmuje 

Prezes Zarządu. Gdy chodzi o zwrot kosztów i wynagrodzenia wobec Prezesa Zarządu, 

decyzje podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji. 

 

§ 3 

Rada Fundacji: 

1. Rada jest organem kontrolnym Fundacji. 

2. Skład Rady: 

a) Rada składa się z trzech do pięciu członków. 

b) Do kompetencji Rady należy: 

 Opiniowanie ws. powoływania i odwoływania członków Rady i Zarządu 

Fundacji. 
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 Opiniowanie działalności Fundacji i członków Zarządu Fundacji na podstawie 

składanych corocznie sprawozdań. 

 Akceptowanie przedkładanych przez Zarząd Fundacji w corocznych 

sprawozdaniach kierunków i form przyszłej działalności. 

c) Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady kieruje pracami 

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

d) Przewodniczącego Rady wybiera Fundator spośród jej członków. 

3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady: 

a) Decyzją Fundatora w skład pierwszej Rady wchodzą: 

 mgr Magdalena Biskup jako Przewodnicząca Rady Fundacji,  

 Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 

jako Członek Rady Fundacji (obecnie  ks. dr Janusz Giec). 

 mgr Katarzyna Piotrowska jako Członek Rady Fundacji, 

 prof. zw. dr. hab. Tomasz Sikorski jako Członek Rady Fundacji. 

 

b) Członkowie Rady powoływani są na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu 

członkostwo w Radzie wygasa. 

c) Członkiem Rady można być więcej niż jedną kadencję. 

d) Odwołanie członka Rady może nastąpić przez Fundatora, po uzyskaniu wcześniej 

opinii Rady, także wtedy, gdy Członek Rady postępuje niezgodnie ze Statutem 

Fundacji lub działa na jej szkodę 

e) Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady (rezygnację składa się na ręce Fundatora). 

f) Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku utraty praw obywatelskich na skutek 

skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

g) W ostatnim kwartale kadencji Rada kieruje prośbę do Fundatora o powołanie nowych 

członków na kolejną kadencję. 

h) Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu, powołuje Fundator. 

i) Kadencja Członka Rady wybranego w celu uzupełnienia Rady upływa wraz z końcem 

kadencji pozostałych Członków Rady. 

4. Tryb pracy Rady Fundacji: 
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a) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, tak aby w pierwszym kwartale 

nowego roku kalendarzowego ustosunkować się do przedkładanego przez Zarząd 

corocznego sprawozdania. 

b) Rada ma prawo się zebrać w trybie nadzwyczajnym. 

c) Zebranie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, przesyłając informację  

o terminie w dostępny dla członków sposób, w tym pocztą elektroniczną,  

a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej trzy dni 

przed planowanym spotkaniem. 

d) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 

e) Rada Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, 

przy obecności większości jej członków. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

§ 4 

Zarząd Fundacji: 

1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z maksymalnie pięciu członków. 

3. Do zadań i kompetencji Zarządu należy: 

a) Zarządzanie Fundacją i jej majątkiem. 

b) Kierowanie działalnością Fundacji. 

c) Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

d) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności uchwalanie 

rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych. 

e) Prowadzenie działalności gospodarczej. 

f) Uchwalanie regulaminów. 

g) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

h) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niewymienionych wyżej, 

nienależących do kompetencji Rady Fundacji. 

i) Wykonywanie uchwał Rady podjętych w ramach jej uprawnień. 

j) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji. 

k) Realizacja celów statutowych. 
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l) Ustalanie wzorów pieczęci Fundacji, odznak, emblematów, flag, transparentów, 

materiałów promocyjnych etc. 

m) Sporządzanie planów pracy i budżetu. 

n) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji. 

o) Składanie wniosku wraz z Radą do Fundatora o zmianę statutu. 

p) Wnioskowanie wraz z Radą do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji. 

q) Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz realizacji statutowych 

celów i zadań Fundacji. 

4. Zarząd do prowadzenia statutowej działalności Fundacji może tworzyć biura i zatrudniać 

pracowników za zgodą Rady. 

5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

6. Członków Zarządu na nową kadencję powołuje Fundator, wskazując jego Prezesa. 

7. Nowo powołany Zarząd wyłania  spośród swoich członków skarbnika, za pomocą 

głosowania. Gdy głosy rozkładają się równomiernie, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

8. Decyzją Fundatora w skład pierwszego Zarządu wchodzą: 

 ks. mgr. lic. Michał Mikołajczak jako Prezes Zarządu, 

 mgr Marek Hajdukiewicz jako Członek i Skarbnik Zarządu,  

 mgr Sylwia Potaman jako Członek Zarządu. 

9. Funkcję Członka Zarządu, Skarbnika, jak i Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 

10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora. 

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu  

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej (na podstawie art.39 pkt 1 KK). 

c) Śmierci Członka Zarządu. 

d) Odwołania przez Fundatora (po uzyskaniu wcześniej opinii Zarządu, bądź Rady), gdy 

Członek Zarządu postępuje niezgodnie ze Statutem Fundacji lub działa na jej szkodę.  

11. Tryb pracy Zarządu: 

a) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  

niż raz na kwartał. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba 

będąca członkiem Zarządu. 

b) Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie w dostępny 

dla członków sposób, w tym pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej 
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możliwości – listem poleconym na co najmniej trzy dni przed planowanym 

spotkaniem. 

c) Zarząd ma prawo się zebrać w trybie nadzwyczajnym. 

d) O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie. 

e) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów,  

przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równego rozłożenia 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

 

§ 5 

1. W sprawach majątkowych i niemajątkowych do kwoty 50.000 zł oświadczenia woli  

w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu 

łącznie. 

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składają wszyscy Członkowie Zarządu łącznie. 

3. Do nabycia i zbycia nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu i prawa 

użytkowania wieczystego wymagana jest uprzednia zgoda Fundatora. 

 

 

V Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 1 

1.  Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną oraz działalność 

gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 

gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami działalność gospodarczą. 

3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. 

 

VI Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, po uzyskanie wcześniej opinii Rady i Zarządu, 

i mogą one dotyczyć wszystkich jego punktów. 
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2. Opinia Rady i Zarządu Fundacji co do zmiany statutu Fundacji podejmowana jest uchwałą 

zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków. 

 

§ 2 

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. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Fundator, po uzyskaniu wcześniej 

opinii Rady i Zarządu. 

 

§ 3 

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

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Likwidatorzy Fundacji są zobowiązani powiadomić właściwego Ministra o likwidacji 

Fundacji. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów  

(w tym fundacji) mających osobowość prawną i obejmujących swoją działalnością cele 

statutowe likwidowanej Fundacji. 

  

§ 4 

1. Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy  

w Szczecinie. 

 

Tekst Jednolity Statutu „Fundacji Księdza Wojtka” sporządzono w dniu ………………. 

 

…………………………………………………… 

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga 

Metropolita Szczecińsko – Kamieński 

 


