
STATUT

Fundacji „Tworzyć Miłością”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Działając  z  poszanowaniem  powszechnie  obowiązującego  prawa,  jak  również  prawa  kanonicznego  i  zakonnego,

Fundator w osobie Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce

(Franciszkanów) zwany dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 12 września 2017 roku, sporządzonym przez

notariusza  Magdalenę  Stolarczyk-Durka  w  Kancelarii  Notarialnej  w  Gdańsku przy  ulicy  Chmielnej  26  lok.  307  

za  Repertorium A numer  1678/2017,  niniejszym ustanowił  fundację  pod nazwą „Tworzyć  Miłością”,  zwaną  dalej

„Fundacją”.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość i jest fundacją w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§ 4.

Fundacja  działa  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Fundacja  może  prowadzić  działalność  poza  granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

1. Fundacja  może  działać  również  jako  pozarządowa  organizacja  pożytku  publicznego  w rozumieniu  przepisów

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja  prowadzi  działalność  odpłatną  i  nieodpłatną  pożytku  publicznego.  Prowadzenie  przez  Fundację

nieodpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  lub  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  wymaga

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów

i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

3. Dla  właściwego  realizowania  działalności  statutowej  Fundacja  może  tworzyć  i  przystępować  do  spółek

handlowych  lub  łączyć  się  z  innymi  fundacjami.  Połączenie  Fundacji  nie  może  nastąpić,  jeżeli  w  wyniku

połączenia mogłyby zmienić się cele statutowe Fundacji.



§ 7.

1. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

2. Nadzór  nad Fundacją  w sferze  działalności,  jako  organizacji  pożytku  publicznego będzie sprawować minister

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji  sprawuje zgodnie z postanowieniami

art. 58 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

kościelna  osoba  prawna  w  osobie  Prowincji  Św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego  Zakonu  Braci  Mniejszych

Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).

§ 8.

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz siedzibę.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami

i tytułami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE, ZASADY i ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

1. Celami statutowymi Fundacji są:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych

rodzin i osób;

2) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) pomoc charytatywna;

4) podtrzymywanie  i  upowszechnianie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwój  świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) wspieranie osób niepełnosprawnych;

8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

9) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

10) wypoczynek dzieci i młodzieży;

11) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

14) turystyka i krajoznawstwo;

15) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

16) pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

17) promocja i organizacja wolontariatu;



18) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

19) wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;

20) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

21) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty

działań w sferze pożytku publicznego.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) propagowanie wartości chrześcijańskich i franciszkańskich;

2) wspieranie dzieł Prowincji;

3) prowadzenie  działalności  informacyjnej  i  reklamowej  w  prasie,  radiu,  telewizji,  mediach  elektronicznych

oraz innymi sposobami;

4) prowadzenie  działalności  publicystycznej  i  informacyjnej,  w  tym  poprzez  redakcję,  wydawanie  i  produkcję

artystyczną  utworów,  w  szczególności  książek,  czasopism,  broszur,  wydawnictw  specjalnych,  wydawanie

i rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych,

prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne;

5) organizowanie,  finansowanie,  wspieranie  i  prowadzenie  akcji  społecznych,  seminariów,  sympozjów,  dyskusji,

konferencji,  szkoleń,  wykładów,  odczytów,  konkursów  i  plebiscytów,  warsztatów,  kursów  oraz  innych  form

przekazywania wiedzy;

6) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali,

wystaw, koncertów i przedstawień artystycznych, w tym teatralnych i innych wydarzeń o charakterze społeczno-

kulturalnym i turystycznym;

7) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) placówek charytatywnych i misyjnych,

ośrodków i placówek pomocy w kraju i za granicą;

8) pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji materialne

lub życiowej;

9) opiekę nad niepełnosprawnymi oraz pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi szczególnej troski;

10) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

11) organizowanie, finansowanie, wspieranie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) w kraju i za granicą pomocy

społecznej  zapewniającej  całodobową  opiekę  osobom  w  podeszłym  wieku  i  osobom  niepełnosprawnym

realizowaną w placówkach do tego utworzonych i przystosowanych;

12) organizowanie  i  udzielanie  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapeutycznej,  rehabilitacji  leczniczej,  w  tym

rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią;

13) prowadzenie  działalności  leczniczej  w zakresie  finansowania  i  organizacji  świadczeń  dziennych,  w tym także

psychiatrycznych i rehabilitacyjnych, dla osób chorych lub zagrożonych patologiami społecznymi;

14) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) ośrodków i domów

prowadzących profilaktykę, leczenie, terapię, rehabilitację, a także innego rodzaju placówek i punktów mających

na celu opiekę i pomoc materialną, medyczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną;

15) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym;

16) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;



17) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzanie różnych form aktywności fizycznej oraz

wypoczynku letniego i zimowego, w tym takich jak: zorganizowane wyjazdy turystyczne i krajoznawcze i inne

formy zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego;

18) organizowanie, finansowanie, wspieranie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) placówek z całodobową opieką

nad dziećmi i młodzieżą i innymi osobami o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu, placówek dziennych

dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy;

19) organizowanie,  wspieranie  i  prowadzenie  (w  tym  remonty  i  budowa)  poradni,  schronisk,  ośrodków  pomocy

specjalnej i pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonej osobom i rodzinom w ich domach

lub poza nimi;

20) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) ośrodków i placówek pomocy społecznej,

świetlic,  żłobków,  przedszkoli  i  innego  rodzaju  placówek  i  punktów  mających  na  celu  opiekę  nad  dziećmi

i młodzieżą;

21) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) świetlic, ośrodków kultury, bibliotek, szkół

i uczelni wyższych, a także innego rodzaju placówek i punktów mających na celu edukację, wychowanie i opiekę

nad dziećmi i młodzieżą;

22) przyznawanie stypendiów socjalnych, naukowych oraz za wybitne osiągnięcia w kraju i za granicą;

23) organizowanie, finansowanie i prowadzenie (w tym remonty i budowa) ośrodków edukacji ekologicznej;

24) działalność mającą na celu ochronę i poprawę sytuacji grup etnicznych i mniejszościowych;

25) wspieranie i działania na rzecz inicjatyw mieszkańców lub ruchów protestacyjnych i inicjatyw regionalnych;

26) renowację, konserwację, restaurację: dzieł sztuki, ekspozycji i wystaw oraz dóbr kultury i zabytków oraz innych

miejsc i  budynków o znaczeniu historycznym oraz innych podobnych atrakcji  turystycznych,  ich aktywizację,

w tym w szczególności udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ich

ochronie i konserwacji w kraju i za granicą;

27) pomoc rzeczową i finansową na rzecz Polonii i Polaków za granicą;

28) organizowanie,  wspieranie i  prowadzenie ośrodków i  domów rehabilitacyjnych, ośrodków i placówek pomocy

społecznej dla Polonii i Polaków przebywających za granicą;

29) organizowanie i finansowanie w kraju i za granicą pracy dla wolontariuszy, w zakresie działań w sferze zadań

pożytku publicznego;

30) organizację, finansowanie i przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy;

31) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

32) udzielanie  darowizn  finansowych,  rzeczowych  lub  dotacji  celowych  na  rzecz  podmiotów  będących  ich

beneficjentami na realizacje przez te podmioty działalności statutowej;

33) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność

nawiązującą do celów i obszarów działania Fundacji.

3. Zakres przedmiotowy działalności Fundacji jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.

4. Dla  osiągnięcia  swoich  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  prawnych,  prowadzących

działalność zbieżną z celami Fundacji.

5. Z  zastrzeżeniem  innych  postanowień  niniejszego  paragrafu,  działalność  wskazana  w  niniejszym  paragrafie

prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

6. Ustala się,  że działalność na rzecz organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.  3 ust.  3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2010 r.  



Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego

polegająca na udzieleniu tym podmiotom darowizn finansowych, rzeczowych lub dotacji celowych na realizację

zadań statutowych, prowadzona jest nieodpłatnie.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowi:

a) Fundusz  Założycielski  w  kwocie  10.000  zł  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych)  przekazany  przez  Fundatora

przeznacza się na realizację statutowych celów Fundacji;

b) pozostała własność i inne prawa majątkowe, w tym środki finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz inne

środki rzeczowe, w tym nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochodami Fundacji są:

a) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji;

b) dochody ze zbiórek, aukcji, licytacji, przetargów, kwest organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz w kraju

i za granicą;

c) dochody z majątku nieruchomego oraz ruchomego Fundacji;

d) odsetki bankowe od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych;

e) dochody uzyskane z dalszych świadczeń Fundatorów;

f) dochody pochodzące z funduszy, programów i innych źródeł organizacji  lub instytucji krajowych i zagranicznych,

a w szczególności z Unii Europejskiej;

g) w  przypadku  uzyskania  przez  Fundację  statusu  organizacji  pożytku  publicznego  dochody  pochodzące

z przekazanego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 1% podatku w ramach działalności

organizacji pożytku publicznego;

h) inne  źródła  przewidziane  przez  powszechnie  obowiązujące  przepisy  oraz  przepisy,  które  mają  zastosowanie

do Fundacji ze względu na jej charakter i status.

3. Dochody z  dokonanych na  rzecz  Fundacji  darowizn,  spadków i  zapisów mogą być  użyte  przez  Fundację  na

realizację  wszystkich  celów  Fundacji,  według  jej  wyboru,  o  ile  ofiarodawcy  nie  postanowili  inaczej.  Wola

ofiarodawców w tym zakresie nie może być jednak sprzeczna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

prawa kanonicznego, a także z celami statutowymi Fundacji.

4. W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  Zarząd  składa  oświadczenie  o  przyjęciu  spadku

z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan

czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.

5. Cały  dochód  uzyskany  przez  Fundację  przeznaczony jest  na  realizacje  celów statutowych  Fundacji  tj.  celów

działalności pożytku publicznego.



§ 11.

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11a.

W Fundacji zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków

organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów 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”;

b) przekazywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatorów,  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;

c) wykorzystywania  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatorów,  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;

d) zakupu  przez  Fundację  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  Fundatorzy,  członkowie

jej  organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub

po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12.

1. Osobom  fizycznym,  prawnym  lub  jednostkom  organizacyjnym  nieposiadającym  osobowości  prawnej,  które

dokonały na rzecz Fundacji przysporzenia majątkowego (jednorazowego lub łącznego) w wysokości co najmniej

5.000,00 PLN (słownie: pięciu tysięcy złotych) Fundacja przyznaje tytuł „Dobroczyńca FUNDACJI TWORZYĆ

MIŁOŚCIĄ”.

2. Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dokonały na rzecz

Fundacji  przysporzenia majątkowego (jednorazowego lub łącznego) Fundacja wpisuje do „Księgi Darczyńców

i Dobroczyńców”.

3. Przyznanie przez Fundację tytułu „Dobroczyńca FUNDACJI TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ” wymaga uchwały Rady

Fundacyjnej.

4. O  wpisaniu  danej  osoby  lub  podmiotu  do  „Księgi  Darczyńców  i  Dobroczyńców”  lub  przyznaniu  jej  tytułu

„Dobroczyńca FUNDACJI TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ” Fundacja zawiadamia  uhonorowaną osobę doręczając jej

odpowiedni certyfikat.

5. Tytuł „Dobroczyńca FUNDACJI TWORZYĆ MIŁOŚCIĄ” ma charakter osobisty i honorowy i nie może zostać

przeniesiony na inną osobę.



Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 13.

1. Organami Fundacji są:

a) Zarząd

b) Rada Fundacyjna

A. Zarząd

§ 14.

1. Zarząd jest  (3) trzyosobowy i składa się z członków powoływanych i  odwoływanych przez Radę Fundacyjną,

za wyjątkiem osób wchodzących w skład pierwszego Zarządu, które powoływane są przez Fundatora.

2. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa (4) lata.

3. Mandaty  wszystkich  Członków Zarządu wygasają  z  dniem zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Fundacji

za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

4. W przypadku,  w  którym  przed  upływem  kadencji  całego  Zarządu  liczba  członków Zarządu  spadnie  poniżej

statutowej liczby, Rada Fundacyjna dokona niezwłocznie uzupełnienia składu Zarządu o nowych członków.

5. Mandat  Członka  Zarządu  powołanego  przed  upływem  danej  kadencji  Zarządu  wygasa  równocześnie

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

6. Dopuszczalne jest powołanie tych samych osób do Zarządu na następne kadencje.

7. Rada Fundacyjna powołując osobę w skład Zarządu wskazuje jednocześnie funkcję, jaką ta osoba pełnić będzie

w powyższym organie Fundacji, funkcjami tymi są Prezes Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu. Takie same

uprawnienia posiada Fundator powołując pierwszy skład Zarządu.

8. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacyjnej. Członkowie Zarządu nie mogą

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.

9. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją członka organu zarządzającego spółek, o których mowa

w § 6. ust. 2 Statutu Fundacji.

§ 15.

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje wskutek:

1) upływu czasu, na jaki członek Zarządu został powołany,

2) śmierci członka Zarządu,

3) rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

4) odwołania przez Radę Fundacyjną.

§ 16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje  uchwały  na   posiedzeniach,  przy obecności  co najmniej  dwóch członków Zarządu,  zwykłą

większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji

Rady Fundacyjnej.



4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Fundacji ze starannością wymaganą dla osiągnięcia statutowych celów

Fundacji oraz właściwą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał

podjętych przez Radę Fundacyjną.

5. Szczegółowy  tryb  prac  Zarządu  określa  Regulamin  Zarządu  uchwalony  przez  Radę  Fundacyjną.  Do  czasu

uchwalenia  powyższego  Regulaminu,  Zarząd  działa  na  podstawie  niniejszego  Statutu  oraz  powszechnie

obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów prawa kanonicznego.

6. Na  żądanie  Rady Fundacyjnej  Zarząd  zobowiązany jest  przedstawić  wszelkie  żądane  przez  Radę Fundacyjną

sprawozdania i dokumenty dotyczące Fundacji oraz udzielić wszelkich stosownych wyjaśnień.

§ 17.

1. Do  reprezentowania  Fundacji  uprawniony  jest  Prezes  Zarządu  działający  samodzielnie  lub  dwóch  członków

Zarządu działających łącznie.

2. Do odbioru wezwań i doręczania innych pism dla Fundacji wystarczające jest jeżeli doręczenie następuje wobec

jednego członka Zarządu.

§ 18.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwała Rady Fundacyjnej.

2. Członkowie  Zarządu  Fundacji  mogą  być  zatrudniani  w  Fundacji,  jak  również  zawierać  z  nią  umowy

cywilnoprawne.

3. Przy zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu umowy będącej podstawą zatrudnienia Członka Zarządu przez Fundację,

za Fundację działa Rada Fundacyjna, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Fundacyjnej.

B. RADA FUNDACYJNA

§ 19.

1. Rada Fundacyjna  jest  organem kolegialnym i  liczy  od trzech  (3)  do  pięciu (5)  osób.  Z  zastrzeżeniem ust.  2

niniejszego  paragrafu  w  skład  Rady  Fundacyjnej  jako  jej  Przewodniczący  wchodzi  każdoczesny  Prowincjał

(Minister Prowincjalny) Fundatora, jako zwykli członkowie Rady Fundacyjnej Wikariusz Prowincji (Wikariusz

Prowincjalny) oraz Sekretarz Prowincji (Sekretarz Prowincjalny), a także dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba,

wskazani przez Prowincjała dwaj Asystenci Prowincjalni Fundatora.

2. W przypadku nieobsadzenia stanowiska Prowincjała (Ministra Prowincjalnego) Fundatora do czasu jego powołania

w  skład  Rady  Fundacyjnej  jako  jej  Przewodniczący  wchodzi  Wikariusz  Prowincji  (Wikariusz  Prowincjalny)

lub wskazany przez niego Asystent Prowincjalny Fundatora.

3. Członkowie Rady Fundacyjnej mogą działać w jej ramach osobiście lub przez pełnomocników.

4. Członkowie Rady Fundacyjnej:

a) nie  mogą  być  członkami  Zarządu  ani  pozostawać  z  nimi  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie  mogą  być  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.



§ 20.

1. Rada Fundacyjna jest najważniejszym organem Fundacji i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące działania

Fundacji, w sprawach szczegółowo określonych w niniejszym Statucie.

2. Rada Fundacyjna jest organem o uprawnieniach nadzorczych, a także kontrolnych, inicjatywnych, opiniodawczych

i uchwałodawczych.

3. Do kompetencji Rady Fundacyjnej, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie należy:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową Fundacji, w tym kontrola realizacji programów działania,

b) ocena pracy Zarządu, w tym zwłaszcza w zakresie zgodności z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego

Statutu oraz innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Fundacji, jeżeli takie zostaną przyjęte,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, w tym celów Fundacji,

d) podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Fundacji,

e) powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zarządu,  z  zastrzeżeniem  pierwszego  składu  Zarządu,  który  jest

powoływany przez Fundatora,

f) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

g) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,

h) ustalanie, zatwierdzanie i kontrolowanie budżetu Fundacji,

i) zatwierdzanie planów finansowych działalności Fundacji,

j) zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  i  pozostałych  wymaganych  przepisami  prawa

sprawozdań  Fundacji  oraz  udzielanie  absolutorium  członkom  Zarządu  z  pełnienia  funkcji  w  danym  roku

obrotowym,

k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

l) zatwierdzanie organizacji wewnętrznej Fundacji,

m) wyrażanie  zgody  na  nabycie  i  zbycie  przez  Fundację  nieruchomości,  użytkowania  wieczystego  lub  udziału

w nieruchomości,

n) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Fundację lub przystąpienie do spółki handlowej,

o) wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją,

p) wyrażenie  zgody na  zaciągnięcie  przez Zarząd Fundacji  zobowiązania,  którego wartość przenosi  jednorazowo

kwotę 5.000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych) lub kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

w przypadku  zobowiązań  o  charakterze  ciągłym,  przez  zobowiązanie  o  charakterze  ciągłym należy  rozumieć

zobowiązanie o powtarzającym się charakterze świadczeń, którego wartość stanowi suma świadczeń do których

Fundacja jest zobowiązana w okresie 12 (dwunastu) kolejnych miesięcy, z wyłączeniem zobowiązań wynikających

ze stosunków pracy,

q) przyznawanie i określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

r) badanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań i innych dokumentów finansowych Fundacji, w tym bilansu

i rachunku zysków i strat, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

s) badanie sprawozdań Zarządu,

t) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników badania dokumentów, o których mowa powyżej. 

4. W celu wykonywania swych zadań, w tym zwłaszcza o charakterze nadzorczym lub kontrolnym, Rada Fundacyjna

może  badać  wszystkie  dokumenty  Fundacji,  jak  również  żądać  przedłożenia  tych  dokumentów przez  Zarząd

lub pracowników Fundacji,  a także żądać od Zarządu lub pracowników Fundacji złożenia pisemnie lub ustnie

wszelkich wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.



§ 21.

1. Decyzje Rady Fundacyjnej podejmowane są w drodze uchwał przy obecności co najmniej dwóch członków Rady

Fundacyjnej.  Jeżeli  niniejszy  statut  nie  stanowi  inaczej,  uchwały  Rady  Fundacyjnej  podejmowane  są  zwykłą

większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacyjnej.

2. Każdemu członkowi Rady Fundacyjnej przysługuje 1 (jeden) głos.

§ 22.

1. Rada  Fundacyjna  obraduje  na  posiedzeniach,  które  odbywają  się  nie  rzadziej  niż  raz  na  6  miesięcy.  Rada

Fundacyjna  może podejmować uchwały  bez  odbycia  posiedzenia  jeżeli  wszyscy  członkowie  Rady wyrażą  na

piśmie zgodę na postanowienie które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.

2. Posiedzenia Rady Fundacyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacyjnej na pisemny wniosek:

a) jakiegokolwiek członka Rady Fundacyjnej,

b) jakiegokolwiek członka Zarządu.

3. O dacie  i  miejscu  posiedzenia  Rady Fundacyjnej  jej  członkowie  winni  zostać  powiadomieni  co  najmniej  na

14 (czternaście) dni przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Fundacyjnej zwołuje się za pomocą listu poleconego, poczty kurierskiej, poprzez bezpośrednie

wręczenie zawiadomienia, poczty elektronicznej lub w inny sposób, zawsze jednak za potwierdzeniem odbioru

zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia.

5. Posiedzenia Rady Fundacyjnej mogą się odbywać bez zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są reprezentowani

na posiedzeniu, a nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.

6. Posiedzenia  Rady  Fundacyjnej  są  protokołowane.  Protokół  obrad  Rady  Fundacyjnej  winien  być  podpisany

co najmniej przez Przewodniczącego Rady Fundacyjnej oraz przez protokolanta.

7. W posiedzeniach Rady Fundacyjnej z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz

inne osoby zaproszone przez Radę Fundacyjną.

8. Rada Fundacyjna może w drodze uchwały powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób

prawnych,  które  dokonały  znacznego  przysporzenia  majątkowego  na  rzecz  Fundacji  lub  też  w  inny  sposób

pomagają Fundacji w jej działalności.

§ 23.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacyjnej następuje wskutek:

a) śmierci członka Rady Fundacyjnej,

b) rezygnacji członka Rady Fundacyjnej z pełnionej funkcji,

c) odwołania  przez  Radę  Fundacyjną  wskutek  niewywiązywania  się  z  obowiązków  członka  Rady  lub  istotnego

naruszenia statut Fundacji,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

e) zaprzestania  pełnienia  funkcji  w  organach  (władzach)  Fundatora  uprawniających  do  wejścia  w  skład  Rady

Fundacyjnej zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu.



Rozdział V

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE FUNDACJI

§ 25.

1. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz zapewnia sporządzenie rocznego

sprawozdania finansowego Fundacji w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrotowego następującego po roku

którego dotyczą sprawozdania.

2. Sporządzone roczne sprawozdania Zarząd niezwłocznie przedkłada Radzie Fundacyjnej.

3. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego

Fundacji Rada Fundacyjna podejmuje uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty.

4. Jeżeli  Fundacja  w  danym  roku  obrotowym  poniesie  stratę,  Zarząd  przedstawia  Radzie  Fundacyjnej  wnioski

co do sposobu i źródła pokrycia straty.

§ 26.

W  przypadku  uzyskania  przez  Fundację  statusu  organizacji  pożytku  publicznego,  Fundacja  będzie  prowadzić

działalność sprawozdawczą również na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

Zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celów, wymaga uchwały Rady Fundacyjnej.

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków

finansowych i majątku Fundacji.

2. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacyjnej.

3. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie Zarządu albo inne osoby powołane przez Radę Fundacyjną.

4. Do majątku likwidowanej Fundacji oprócz innych przepisów prawa zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia

6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz art. 58 ust. 5 oraz art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. O  likwidacji  Fundacji  Zarząd  Fundacji  powiadamia  właściwe  organy  nadzorujące,  o  których  mowa

w § 7. niniejszego Statutu.

§ 29.

Fundacja składa raz do roku organowi nadzoru określonemu w § 7. ust. 1. Statutu coroczne sprawozdanie ze swojej

działalności w roku ubiegłym.



§ 30.

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się z upływem dnia

31 grudnia 2017 r.

2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Fundator:

Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce 

o. Jan Maciejowski OFMConv

Minister Prowincjalny


