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Statut Fundacji „W jedności” 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą: Fundacja „W jedności” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez 

Adama Dylusa, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Adama Robaka w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 w dniu 09.06.2014 i 

działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 Nr 46, 

poz. 203 z późn. zm.) oraz przepisów niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną 

Fundację powołano na czas nieokreślony. 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

kraju. 

4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne 

jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do stowarzyszeń i 

organizacji społecznych oraz łączyć się z innymi fundacjami. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

§ 5 

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

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Cele i zasady działania 

§ 6 

Cele Fundacji to cele: 

1. Kultu religijnego: 

− budowanie i wzmacnianie dialogu ekumenicznego między denominacjami chrześcijańskimi i 

mesjanistycznymi oraz dialogu międzyreligijnego szczególnie z judaizmem 

− pomoc kościołom, wspólnotom, społecznościom i organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju i 

integracji oraz realizacji celów do których są powołane  

− propagowanie modlitwy, w szczególności uwielbienia i wstawiennictwa 

− prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej w wymiarze indywidualnym i masowym 

2. Cele nauki i oświaty: 

− propagowanie i kształtowanie postaw chrześcijańskich, w szczególności tolerancji, szacunku i 

miłości wobec drugiego człowieka wśród społeczeństwa, 

− pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem, 

− propagowanie myśli i apologetyki biblijnej, 

- kształtowanie charakteru i życia duchowego człowieka 

- propagowanie wartości chrześcijańskich w rodzinie 

3. Cele dobroczynności i pomocy społecznej 

- pomoc emigrantom i uchodźcom pochodzenia polskiego i żydowskiego oraz innych narodowości 

- pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych człowieka 

§ 7 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez następujące działania: 

− organizacja i prowadzenie spotkań, konferencji, prelekcji, rekolekcji, warsztatów i szkoleń, 

− prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie książek, biuletynów, ulotek, nagrań 

dźwiękowych i audiowizualnych, 

− organizacja i prowadzenie koncertów, imprez masowych, imprez zamkniętych, spotkań o 

charakterze religijnym, 

− organizacja i utrzymanie miejsc modlitwy, 

− prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, 
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− wsparcie finansowe i materialne dla kościołów, wspólnot, społeczności, organizacji chrześcijańskich 

i organizacji realizujących cele zbieżne z celami fundacji, 

− budowę, remont, konserwację i utrzymanie obiektów sakralnych, cmentarzy oraz zabytków 

religijnych i innych miejsc kultu religijnego, 

− działalność charytatywna, 

− pozyskiwanie środków na rzecz innych osób i podmiotów zgodnie z celami statutowymi, 

− współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami i 

osobami fizycznymi na szczeblu krajowym i zagranicznym, działającymi w zakresie objętym celami 

fundacji, 

− działalność informacyjna i reklamowa w zakresie realizacji celów statutowych, 

− upowszechnianie idei wolontariatu, 

− organizacja i prowadzenie ewangelizacji indywidualnych i masowych 

− zapewnienie staży, praktyk i szkoleń osobom zainteresowanym wolontariatem w zakresie zgodnym 

działalnością statutową 

- udzielanie pomocy materialnej i finansowej osobom potrzebującym 

§ 8 

W celu realizacji swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, organizacji i 

osób fizycznych. 

§ 9 

1. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz może prowadzić działalność 

gospodarczą. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Prezes Zarządu, bez 

konieczności zachowania formy pisemnej, poprzez dokonanie rejestracji w rejestrze 

przedsiębiorców. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
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47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach 

i targowiskach 

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach 

i targowiskach 

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
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90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

94.91.Z Działalność organizacji religijnych 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki w kwocie 2.000 

złotych (słownie: dwa tysiące złotych) przekazane przez Fundatora w oświadczeniu woli o 

ustanowieniu Fundacji oraz papiery wartościowe, pieniądze, nieruchomości i ruchomości nabyte 

przez Fundację w toku jej działania. Fundusz założycielski przekazany przez Fundatora jest 

przeznaczony w kwocie 1.000 zł na działalność gospodarczą oraz 1.000 na działalność statutową. 

§ 11 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

- darowizn, spadków, zapisów, 

- dotacji, subwencji, grantów, 

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz niepublicznych, 

- dochodów z majątku Fundacji, 

- odsetek i depozytów bankowych, 

- działalności gospodarczej, 

- dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

§ 12 

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Organy Fundacji 

§ 13 

Organami Fundacji są: 

- Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” 

- Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” 
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§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniującym do sprawowania 

nadzoru nad działalnością Fundacji. 

2. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego powołuje Fundator. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady 

powołuje swoją decyzją Rada. 

3. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

- odwołania z ważnych przyczyn, uchwałą podjętą jednogłośnie przez pozostałych członków Rady 

- śmierci członka, 

- pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

- objęcia funkcji członka Zarządu. 

5. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać w stosunku pracy 

z Fundacją. 

6. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie. 

7. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybrany większością głosów z pośród członków Rady. 

8. Posiedzenia Rady zwołuje się co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z 

własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Zarządu lub na wniosek dwóch trzecich innych członków 

Rady. W przypadku braku Przewodniczącego posiedzenie Rady może zwołać każdy z członków 

Rady. 

9. Rada podejmuje uchwały przy obecności więcej niż połowy członków zwykłą większością głosów, 

w przypadku równej ilości głosów jako decydujący liczony jest głos Przewodniczącego Rady. 

10. Na posiedzeniach Rady mogą przebywać członkowie Zarządu, Fundator oraz inne zaproszone 

osoby. 

11. Do uprawnień Rady należy: 

- wyrażanie opinii w sprawach działalności Fundacji, 

- wykonywanie nadzoru nad działalnością Fundacji, 

- zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji oraz sprawozdań finansowych, 

- udzielanie absolutorium Zarządowi, 

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, likwidacji Fundacji i połączenia z inną fundacją. 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 członków powoływanych na czas nieoznaczony. Członków 

pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje 

swoją decyzją Rada. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

- odwołania z ważnych przyczyn przez Radę uchwałą podjętą większością głosów lub odwołania 

przez Fundatora w każdym czasie i bez podania przyczyny 

- śmierci członka, 

- pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

- objęcia funkcji członka Rady. 
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3. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady. 

4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Decyzję o nawiązaniu 

stosunku pracy oraz jego zakończeniu i wysokości wynagrodzenia podejmuje Rada. 

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany na to stanowisko przez Radę. 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje się co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z 

własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady lub na wniosek dwóch trzecich innych 

członków Zarządu. 

7. Zarząd podejmuje uchwały przy obecności więcej niż połowy członków, zwykłą większością 

głosów, w przypadku równej ilości głosów jako decydujący liczony jest głos Prezesa Zarządu. 

8. Na posiedzeniach Zarządu mogą przebywać członkowie Rady, Fundator oraz inne zaproszone 

osoby. 

9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy z członków Zarządu. 

Oświadczenia woli obejmujące rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 

przekraczającej 100.000,00 zł wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady. 

10. Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy: 

− kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

− sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych i 

merytorycznych, 

− sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

− przyjmowanie subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów, 

− powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 

− ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników 

Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, 

− kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji, 

− ustalanie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla 

idei i celów Fundacji, 

− występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian statutu, połączenia z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji, 

− powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 

Fundacji, 

− podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszeń i organizacji społecznych 

oraz obejmowania udziałów w spółkach kapitałowych. 

§ 16 

Rada oraz Zarząd zobowiązani są do przestrzegania prawa obowiązującego Fundację oraz 

wypełniania określonych w nim obowiązków w szczególności sporządzania i zatwierdzania 

sprawozdań merytorycznych i finansowych w zakresie w jakim są zobowiązani. 

§ 17 

Fundator może być członkiem Rady lub członkiem Zarządu.  
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Zmiana statutu i połączenie z inną fundacją 

§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada, podejmując uchwałę większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. 

§ 19 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją jeżeli ich cele są zbieżne. W sprawie połączenia z inną 

fundacją uchwałę podejmuje Rada, większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Rady. 

Likwidacja Fundacji 

§ 20 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 21 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały. 

2. Likwidację przeprowadza ostatni Prezes Zarządu, chyba że Rada wyznaczy innego likwidatora. 

§ 22 

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na 

rzecz innych organizacji realizujących cele statutowe Fundacji. 

 

 


