
PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 

z dnia 20 marca 2011 r.  

 

W dniu 20 marca 2011 r. w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie Rady 

Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus. 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady: 

- Mirosław Satora – Przewodniczący Rady; 

- Beata Grącka – Członek Rady; 

- Kamil Zielaskowski – Członek Rady;  

W posiedzeniu Rady uczestniczyły także bez prawa głosu pani Ewelina 

Graczyk – Prezes Zarządu i pani Kinga Śmigielska – Wiceprezes Zarządu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Fundacji i stwierdził, iż 

wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu, wobec czego stwierdził zdolność 

Rady do podejmowania uchwał, a następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

 

1/ Podjęcie uchwał w sprawach:  

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji z realizacji planu pracy w 2010 r., w tym 

odbytego XIV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje 

Artystyczne 2010 oraz innych imprez artystycznych z udziałem niepełnosprawnych.  

- przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji na 2011 r. 

2/ Wolne wnioski. 

3/ Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu Fundacji Panią Ewelinę 

Graczyk o zabranie głosu.  

Prezes Zarządu przedstawiła zebranym informację z realizacji planu pracy Zarządu 

Fundacji na 2010 rok – podkreśliła problemy z pozyskiwaniem środków finansowych 

– tak z PFRON jak i innych organizacji i instytucji publicznych, a także od firm i osób 

prywatnych. Pani Prezes, wspierana przez Panią Wiceprezes, z satysfakcją 



poinformowała, iż udało się pomimo trudności zgromadzić odpowiednią ilość środków 

na realizację najważniejszej imprezy, czyli Festiwalu, w którym tradycyjnie wzięło 

udział 50 niepełnosprawnych artystów, ich opiekunowie, instruktorzy, orkiestra, kadra.  

Pani Prezes poprosiła w imieniu Zarządu o zatwierdzenie przez Radę Fundacji 

informacji z wykonania planu. Członkinie Zarządu z ogromnym zadowoleniem 

podkreśliły, że oferowane przez Fundację propozycje dla osób niepełnosprawnych są 

dla nich niezwykle korzystne i przynoszą wymierne efekty. Powodują ich 

usamodzielnianie się, podnoszą pewność w życiu i na scenie, rozwijają umiejętności 

wokalne. Udział w kolejnych edycjach Festiwalu i innych przedsięwzięciach 

artystycznych dowodzi, iż niepełnosprawni niczym nie różnią się od pozostałych 

członków społeczeństwa. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Rady Fundacji nr 1/2011 w sprawie wykonania planu pracy Zarządu 

Fundacji w 2010 roku przyjęta została jednomyślnie, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Pani Prezes  przedstawiła także założenia do planu pracy Zarządu Fundacji na 2011 r. 

– w tym organizację kolejnej edycji Festiwalu i innych imprez artystycznych oraz 

sposobów pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych 

Fundacji. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Rady Fundacji nr 2/2011 w sprawie planu pracy Zarządu Fundacji na 2011 

rok przyjęta została jednomyślnie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Wolny wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie. 

                                                                                              

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 



UCHWAŁA NR 1/2011 

RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 
z dnia 20 marca 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Fundacji z wykonania planu pracy w 2010 r. 

 

Rada Fundacji wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Fundacji pani Eweliny 

Graczyk i Wiceprezesa Zarządu Fundacji pani Kingi Śmigielskiej dot. wykonania 

planu pracy Zarządu Fundacji w 2010 roku  i zatwierdza niniejszą informację. 

    

                                                                                             

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2/2011 

RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 
z dnia 20 marca 2011 r.  

 

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Fundacji dot. planu pracy na 2011 r. 

 

Rada Fundacji wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Fundacji pani Eweliny 

Graczyk i Wiceprezesa Zarządu Fundacji pani Kingi Śmigielskiej dot. planu pracy 

Zarządu Fundacji na 2011 rok  i zatwierdza niniejszą informację. 

 

                                                                                              

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 3/2011 

RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 
z dnia 3 października 2011 r.  

 

w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej składania wniosków do PFRON na 2012 rok r. 

 

Rada Fundacji wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Fundacji pani E weliny 

Graczyk i Wiceprezesa Zarządu Fundacji pani Kingi Śmigielskiej d otyczącej 

propozycji planu złożenia wniosków do PFRON w ramach IX konkursu o 

zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych i zatwierdza niniejszą inform ację.  

         

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 

z dnia 28 marca 2012 r.  

 

W dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie Rady 

Fundacji Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus. 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady: 

- Mirosław Satora – Przewodniczący Rady; 

- Beata Grącka – Członek Rady; 

- Kamil Zielaskowski – Członek Rady;  

W posiedzeniu Rady uczestniczyły także bez prawa głosu pani Ewelina 

Graczyk – Prezes Zarządu i pani Kinga Śmigielska – Wiceprezes Zarządu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Fundacji i stwierdził, iż 

wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu, wobec czego stwierdził zdolność 

Rady do podejmowania uchwał, a następnie przedstawił następujący porządek obrad: 

 

1/ Podjęcie uchwał w sprawach:  

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji z realizacji planu pracy w 2011 r., w tym 

odbytego XV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne 

2011 oraz innych imprez artystycznych z udziałem niepełnosprawnych.  

- przyjęcia planu pracy Zarządu Fundacji na 2012 r. 

2/ Wolne wnioski. 

3/ Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu Fundacji Panią Ewelinę 

Graczyk o zabranie głosu.  

Prezes Zarządu przedstawiła zebranym informację z realizacji planu pracy Zarządu 

Fundacji na 2011 rok – podkreśliła problemy z pozyskiwaniem środków finansowych 

– tak z PFRON jak i innych organizacji i instytucji publicznych, a także od firm i osób 

prywatnych. Pani Prezes, wspierana przez Panią Wiceprezes, z satysfakcją 



poinformowała, iż udało się pomimo trudności zgromadzić odpowiednią ilość środków 

na realizację najważniejszej imprezy, czyli Festiwalu, w którym tradycyjnie wzięło 

udział 50 niepełnosprawnych artystów, ich opiekunowie, instruktorzy, orkiestra, kadra.  

Pani Prezes poprosiła w imieniu Zarządu o zatwierdzenie przez Radę Fundacji 

informacji z wykonania planu. Członkinie Zarządu z ogromnym zadowoleniem 

podkreśliły, że oferowane przez Fundację propozycje dla osób niepełnosprawnych są 

dla nich niezwykle korzystne i przynoszą wymierne efekty. Powodują ich 

usamodzielnianie się, podnoszą pewność w życiu i na scenie, rozwijają umiejętności 

wokalne. Udział w kolejnych edycjach Festiwalu i innych przedsięwzięciach 

artystycznych dowodzi, iż niepełnosprawni niczym nie różnią się od pozostałych 

członków społeczeństwa. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Rady Fundacji nr 1/2012 w sprawie wykonania planu pracy Zarządu 

Fundacji w 2011 roku przyjęta została jednomyślnie, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Pani Prezes  przedstawiła także założenia do planu pracy Zarządu Fundacji na 2012 r. 

– w tym organizację kolejnej edycji Festiwalu i innych imprez artystycznych oraz 

sposobów pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych 

Fundacji. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Fundacji zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała Rady Fundacji nr 2/2012 w sprawie planu pracy Zarządu Fundacji na 2012 

rok przyjęta została jednomyślnie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 2. Wolny wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie. 

                                                                                                 

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 



     UCHWAŁA NR 1/2012 

RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 
z dnia 28 marca 2012 r.  

 

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Fundacji z wykonania planu pracy w 2011 r. 

 

Rada Fundacji wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Fundacji pani Eweliny 

Graczyk i Wiceprezesa Zarządu Fundacji pani Kingi Śmigielskiej dot. wykonania 

planu pracy Zarządu Fundacji w 2011 roku  i zatwierdza niniejszą informację. 

    

         

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 2/2012 

RADY FUNDACJI 

INICJATYW  NA  RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRO OMNIBUS 
z dnia 28 marca 2012 r.  

 

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Fundacji dot. planu pracy na 2012 r. 

 

Rada Fundacji wysłuchała informacji Prezesa Zarządu Fundacji pani Eweliny 

Graczyk i Wiceprezesa Zarządu Fundacji pani Kingi Śmigielskiej dot. planu pracy 

Zarządu Fundacji na 2012 rok  i zatwierdza niniejszą informację. 

 

                                                                                           

                 Mirosław Satora 

        Przewodniczący Rady Fundacji 

 


