
Statut Fundacji Wiara i Myśl

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Wiara i Myśl, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, innych przepisów obowiązującego prawa, oraz 
postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusz 
Krystynę Paszek w Kancelarii Notarialnej Paszek i Paszek w Chorzowie przy ulicy 
Wolności 39 lokal 9 w dniu czternastego stycznia dwutysięcznego dwudziestego 
pierwszego roku (14.01.2021), przez Fundatorów: Katarzynę Banc, Joannę 
Kociszewską, Adama Sekścińskiego i Artura Stopkę.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Chorzów.

2. Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieoznaczony.

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może działać również
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych 
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Fundacja realizuje cele z zakresu kultu religijnego, nauki i edukacji oraz pomocy 
charytatywnej i humanitarnej.

1. W zakresie kultu religijnego:

a) pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem, 

b) pomoc kościołom i wspólnotom chrześcijańskim, sprawującym kult religijny, w ich 
rozwoju oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej. 

Pomoc realizowana przez Fundację w zakresie wymienionym w punktach a) i b) 
powyżej koncentruje się na prowadzeniu osób do dojrzałości chrześcijańskiej, 
wyrażającej się między innymi umiejętnością rozeznawania oraz wolnością 
podejmowania osobistych decyzji, a także kształtowaniu u nich postaw otwartości na 
drugiego człowieka, zdolności do słuchania bez oceniania i komunikacji bez przemocy 
jako drogi do spotkania z drugim człowiekiem.
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2. W zakresie nauki i edukacji:

a) dostarczanie rzetelnej i pozbawionej uproszczeń wiedzy na temat otaczającego nas 
świata we wszystkich jego wymiarach,

b) kształtowanie umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań pojawiających się 
problemów: w wymiarze międzyludzkim, społecznym, państwowym, globalnym.

3. W zakresie pomocy charytatywnej i humanitarnej: udzielanie pomocy osobom, 
grupom osób czy całym społecznościom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i formacyjnej w Internecie, 
w szczególności poprzez prowadzenie platformy internetowej i za pośrednictwem 
kanałów społecznościowych, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form przekazu;

b) organizowanie, prowadzenie i finansowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów i innych form przekazywania wiedzy oraz 
służących kształtowaniu postaw;

c) organizowanie, prowadzenie i finansowanie spotkań służących budowaniu relacji 
między osobami korzystającymi z mediów internetowych prowadzonych przez 
Fundację;

d) działalność wydawniczą w zakresie objętym celami Fundacji;

e) gromadzenie i przekazywanie środków na rzecz osób, grup czy społeczności 
wymagających pomocy, bezpośrednio, we współpracy lub za pośrednictwem instytucji i
organizacji prowadzących działalność w tym zakresie;

f) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami realizującymi cele zbieżne 
z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych)
wniesiony w równych częściach przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w toku jej działania.

§ 8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji;

c) zbiórek publicznych i loterii;

d) majątku Fundacji; 

e) odsetek bankowych.

f) innych źródeł.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Całość dochodów Fundacji jest przeznaczana na działalność statutową.
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4. W zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów statutowych i zadań 
Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również 
powierzyć wykonanie określonych zadań i czynności innym osobom fizycznym 
i prawnym w ramach stosunku prawnego innego niż stosunek pracy.

5. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 9

Zabrania się:

1. 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 Fundacji 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 Fundacji na rzecz jej 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.

3. 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.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, 
członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

1. Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą, będąca organem programowym Fundacji;

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, będący jedynym organem uprawnionym do 
reprezentacji Fundacji oraz zaciągania zobowiązań finansowych w jej imieniu - § 19 
ust. 1 i 2 znajdują zastosowanie;

2. Jeśli uzna to za wskazane, Rada może powołać organ kontrolny - Komisję 
Rewizyjną.

Rada Fundacji

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem programowym. Zadaniem Rady jest wytyczanie 
głównych kierunków działalności Fundacji i nadzór nad zgodnością podejmowanych 
działań z celami Fundacji.
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2. Członkowie Rady, o ile nie są jednocześnie członkami Zarządu, nie posiadają 
uprawnień do reprezentowania Fundacji i zaciągania w jej imieniu zobowiązań 
majątkowych.

3. Podstawowy skład Rady stanowią Fundatorzy. Rada może zaprosić do współpracy 
także inne osoby.

4. Od strony organizacyjnej Rada:

a) w razie pojawienia się takiej potrzeby powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym
jego Prezesa - § 15 ust. 3 znajduje zastosowanie; 

b) powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej, o ile uprzednio podejmie 
decyzję o powołaniu Komisji Rewizyjnej;

c) podejmuje decyzje o zmianie statutu Fundacji;

d) podejmuje decyzje o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 12

1. Rada liczy co najmniej 3 osoby. 

2. Członkostwo w Radzie jest bezterminowe.

3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady 
(w przypadku gdy ustępuje Przewodniczący Rady – pisemnie do innego członka Rady) 
lub na forum posiedzenia Rady,

b) śmierci członka;

c) pozbawienia członkostwa w Radzie w trybie §12 ust. 4.

4. Pozbawienie członkostwa w Radzie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 
pozostałych członków Rady może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. Należy do nich:

a) postępowanie sprzeczne z zasadami leżącymi u podstaw celów, dla których została 
utworzona Fundacja;

b) istotne naruszenie statutu Fundacji.

5. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję w Radzie nieodpłatnie. Członkowie Rady 
mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych dla Fundacji działań 
realizujących jej cele statutowe.

§ 13

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. 

2. Pierwszego Przewodniczącego Rady wyznaczają Fundatorzy. W razie wystąpienia 
takiej potrzeby kolejnego Przewodniczącego Rady wybierają spośród siebie jej 
członkowie. 

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

5. Z zastrzeżeniem pkt. 5a. i 5b. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
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5a. Pozbawienie członkostwa w Radzie wymaga jednogłośnej decyzji pozostałych 
członków Rady.

5b. Zmiana w statucie Fundacji w zakresie celów jej działania, połączenie Fundacji 
z inną fundacją lub likwidacja Fundacji wymagają zgody 2/3 członków Rady.

6. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia 
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. Nadzwyczajne 
posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 
wniosku.

7. Uchwały Rady mogą być podejmowane również poza posiedzeniami w trybie 
pisemnym. Przez tryb pisemny rozumie się tryb wyrażenia zgody na postanowienie. 

7a.  Członkowie Rady wyrażają zgodę na postanowienie przez złożenie podpisu pod 
treścią przyszłej uchwały (w jednym dokumencie) lub przez złożenie odpowiedniego 
oświadczenia indywidualnie przez każdego z członków Rady (każdy na odrębnym 
dokumencie). Postanowienie, które ma być przyjęte w tym trybie, musi być powzięte 
przez wszystkich członków Rady jednomyślnie.

7b. Członek Rady przesyła swoje pisemne oświadczenie w przedmiotowej sprawie 
drogą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej konieczne jest 
przesłanie elektronicznej kopii ręcznie podpisanego dokumentu.

7c. Osobą przeprowadzającą głosowanie pisemne jest Przewodniczący Rady lub osoba 
przez niego wyznaczona.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz; jest 
jedynym organem uprawnionym do reprezentacji Fundacji oraz zaciągania zobowiązań 
finansowych w jej imieniu - § 19 ust. 1 i 2 znajdują zastosowanie.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych Fundacji,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie w Fundacji pracowników, zawieranie umów z podmiotami 
współpracującymi z Fundacją w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz ustalanie 
wysokości ich wynagrodzenia,

g) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji,

h) wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.

i) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji celem przedstawienia go
Radzie Fundacji i organom kontroli i nadzoru.

§ 15

1. Zarząd składa się z 3-5 osób powoływanych do tej funkcji na czas nieoznaczony.
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2. Członkiem Zarządu może być także członek Rady.

3. Pierwszy skład Zarządu stanowią Fundatorzy, którzy wybierają spośród siebie 
Prezesa. Kolejnych członków Zarządu, w tym kolejnego Prezesa, w razie potrzeby 
powołuje Rada.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady;

b) odwołania przez Radę w trybie §15 ust. 6;

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Zarządu;

c) śmierci członka Zarządu.

6. Powodem do odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji jest w szczególności: 

a) niemożność wypełniania funkcji członka Zarządu, np. w przypadku długotrwałej 
choroby;

b) wystąpienie sytuacji opisanej w punkcie 4; 

c) postępowanie sprzeczne z zasadami leżącymi u podstaw celów, dla których została 
utworzona Fundacja;

d) nienależyte spełnianie obowiązków członka Zarządu;

e) istotne naruszenie postanowień statutu Fundacji.

7. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w Zarządzie nieodpłatnie. Członkowie 
Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych dla Fundacji 
działań realizujących cele statutowe.

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej 
tygodniowym wszyscy członkowie Zarządu.

4. W posiedzeniach Zarządu, poza jego członkami, mogą uczestniczyć (z głosem 
doradczym):

a) członkowie Komisji Rewizyjnej;

b) zaproszeni przez Prezesa Zarządu przedstawiciele innych podmiotów 
współpracujących z Fundacją.

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również poza posiedzeniami, w trybie 
pisemnym. Przez tryb pisemny rozumie się tryb wyrażenia zgody na postanowienie.

5a.  Członkowie Zarządu wyrażają zgodę na postanowienie przez złożenie podpisu pod 
treścią przyszłej uchwały (w jednym dokumencie) lub przez złożenie odpowiedniego 
oświadczenia indywidualnie przez każdego z członków Zarządu (każdy na odrębnym 
dokumencie). Postanowienie, które ma być przyjęte w tym trybie, musi być powzięte 
przez wszystkich członków Zarządu jednomyślnie.
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5b. Członek Zarządu przesyła swoje pisemne oświadczenie w przedmiotowej sprawie 
drogą tradycyjną lub elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej konieczne jest 
przesłanie elektronicznej kopii ręcznie podpisanego dokumentu.

5c. Osobą przeprowadzającą głosowanie pisemne jest Prezes Zarządu lub osoba przez 
niego wyznaczona.

Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Rada może powołać Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu, w szczególności kontrola stanu 
majątkowego Fundacji,

b) składanie sprawozdań Radzie Fundacji z przeprowadzonej kontroli działania 
Zarządu.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna (o ile została powołana przez Radę) składa się z trzech osób 
powołanych przez Radę na czas nieoznaczony.

2. Na członka Komisji Rewizyjnej nie może być powołana:

a) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b) członek Zarządu;

c) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu.

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;

b) odwołania przez Radę w trybie §18 ust. 4;

c) utraty pełnej czynności do zdolności prawnych przez członka Komisji Rewizyjnej;

c) śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

4. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w przypadku:

a) niemożności pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej np. w przypadku 
długotrwałej choroby;

b) wystąpienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w punkcie 2;

c) nienależytego spełniania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej;

d) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach 
majątkowych, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać 
każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada w trybie głosowania opisanym w §13 pkt 
5, z zastrzeżeniem §13 pkt. 5b. 

2. Rada może dokonać zmian w statucie Fundacji także w zakresie celów działania 
Fundacji, tj. może zdecydować o rozszerzeniu działalności Fundacji także na inne 
(dodatkowe) cele (uzupełnienie celów). Zmiana taka wymaga zgody 2/3 członków 
Rady.

§ 21

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 
zmianie (w sposób inny niż dopuszczony przez statut w §20 pkt 2) cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada w trybie głosowania
opisanym w §13 pkt. 5, z zastrzeżeniem §13 pkt. 5b.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw wyznań 
religijnych.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w trybie głosowania opisanym w §13 
pkt. 5, z zastrzeżeniem §13 pkt. 5b.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych 
celach.

W Chorzowie, 16 stycznia 2021 roku.

Joanna Kociszewska
Fundator i Prezes Zarządu 

Katarzyna Banc
Fundator i Członek Zarządu 

Adam Sekściński
Fundator i Członek Zarządu 

Artur Stopka
Fundator i Członek Zarządu 
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