
„STATUT FUNDACJI  

Chrześcijańska Fundacja „Głos na pustyni” 

(dalej: „Statut”) 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Fundacja „Głos na pustyni”, zwana dalej „Fundacją”, 

ustanowiona przez: 

Małgorzatę Sekułę, 

Karola Sobczyka, 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Sylwią 

Barutowicz – Wieczorek, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

Fundację powołano na czas nieokreślony. 

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

§ 4 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5 

1. Celem fundacji jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, 

duszy i ciała, w szczególności poprzez: 

- prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej w wymiarze indywidualnym  

i masowym, 

- pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem, 

- pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju, 



- rozwój i integrację społeczności chrześcijańskich, 

- wzmacnianie dialogu międzywyznaniowego wśród denominacji chrześcijańskich, 

- propagowanie myśli i apologetyki biblijnej, 

- pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

- promocję kultury i artystów chrześcijańskich, 

- pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów. 

2. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1) finansowanie miejsc modlitwy, 

2) promowanie nauczania na temat osobistej relacji z Jezusem, 

3) nauczanie na temat modlitwy, 

4) wspieranie służb chrześcijańskich i osób indywidualnych które propagują wartości zgodne z 

celami fundacji, 

5) promowanie idei współczesnych klasztorów w miastach dla ludzi świeckich, 

6) promowanie działań i stylu życia zgodnego z nauką Pisma Świętego i Kościoła 

Katolickiego, 

7) działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą, 

8) upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania, 

9) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób 

zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami fundacji, 

10) przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób 

będących w niedostatku, 

11) przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych 

osób i rodzin, 

12) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,. 

13)  organizowanie i prowadzenie spotkań modlitewnych oraz miejsc stałej modlitwy, 

14)  propagowanie postaw zgodnych z nauczaniem Pisma Świętego i będących 

odzwierciedleniem biblijnych wartości w wymiarze etyki i moralności, 



15) prowadzenie poradnictwa biblijnego i prawnego dla poszczególnych osób i grup, 

16) prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze 

psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej, 

17) prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, 

chorób społecznych i cywilizacyjnych, 

18) uhonorowanie i współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi 

podobną działalność. 

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną wymagającą 

wyodrębnienia w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 6 

1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie … złotych przyznanej przez 

Fundatorów, o której mowa w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz dochody 

uzyskane przez Fundację w toku jej działalności. 

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie … złotych na prowadzenie działalności 

statutowej oraz … złotych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 7 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 

 

 

 

§ 8 



Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest służebna wobec działalności statutowej, 

co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą przede wszystkim prowadzeniu 

działalności statutowej. Zakres gospodarczego działania Fundacja realizuje poprzez działalność 

gospodarczą wymagającą wyodrębnienia w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o 

rachunkowości. 

§ 9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

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

statutowych. 

§ 10 

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana przez jej uczestnictwo  

w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów 

zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach. 

§ 11 

Zakres gospodarczego działania Fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD): 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

32.40.Z Produkcja gier i zabawek; 

58.11.Z Wydawanie książek; 

58.13.Z Wydawanie gazet; 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

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

telewizyjnych; 

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo  

i programami telewizyjnymi; 

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



telewizyjnych; 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

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; 

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

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; 

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  

i podobna działalność; 

63.12.Z Działalność portali internetowych; 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

nieklasyfikowana; 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 



68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio  

i telewizji; 

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych; 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet); 

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach; 

74.20.Z Działalność fotograficzna; 

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim; 

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie; 

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

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

86.90.D Działalność paramedyczna; 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi; 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

  

  

 

 

§ 12 



1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 

31.12.2012 roku. 

2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. 

 

Władze Fundacji 

§ 13 

Władzami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą”, 

2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”. 

 

Rada Fundacji 

§ 14 

1. Rada jest kolegialnym organem nadzorczym, inicjującym, doradczym i opiniującym. 

2. Pierwszy skład Rady ustalają Fundatorzy w oświadczeniu. 

3. Powiększenie Rady o nowych członków dokonywane jest przez Radę większością 3/4 głosów. 

Tą samą większością odwoływani są członkowie Rady. W głosowaniu dotyczącym odwołania 

członka Rady nie bierze udziału członek Rady, którego dotyczy wniosek o odwołanie. 

4. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych 

kosztów. 

5. Członkostwo Rady ustaje wskutek: 

1) śmierci członka, 

2) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

3) odwołania ze składu Rady, 

4) objęcia funkcji członka Zarządu. 

6. Do zadań Rady należy: 

1) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach działalności Fundacji z własnej inicjatywy lub 

przedłożonych przez pozostałe władze Fundacji, 

2) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń  

i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub 

celów Fundacji, 



3) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, 

4) rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, 

5) podejmowanie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium, 

6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, 

7) dokonywanie zmian w Statucie, 

8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

9) zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji, 

10) zatwierdzanie regulaminów przyznawania wyróżnień i tytułów honorowych Fundacji, 

zatwierdzanie regulaminów udzielania wsparcia przez Fundację, 

11) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych 

Fundacji, 

12) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inna Fundacją; 

13) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, 

14) inne sprawy wskazane w Statucie. 

7. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, wybrany spośród jej grona przez członków Rady. 

8. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący 

Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej dwóch trzecich innych 

członków Rady lub Zarządu, wskazujący przyczyny zwołania,  

9. Rada podejmuje uchwały przy obecności więcej niż połowy swoich członków bezwzględną 

większością głosów. 

10. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, Fundatorzy 

oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

11. Rada może uchwalić regulamin określający tryb jej pracy. 

12. Rada ustala wynagrodzenie członków Zarządu oraz inne gratyfikacje związane z ich pracą na 

rzecz Fundacji. W takim przypadku, stosowne umowy podpisuje z członkami Zarządu osoba 

wskazana w tym celu przez Radę. 

 

Zarząd Fundacji. 

§ 15 



1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę 

na okres ustalony w akcie powołania.  

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany przez Radę. 

§ 16 

1. W razie Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes 

Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie 

zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymaga 

uprzedniej i pisemnej zgody dwóch członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady. 

 

§ 17 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. 

2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby  

z głosem doradczym. 

3. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji w roku poprzedzającym. 

§ 18 

1. Uprawnienia Zarządu: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz we 

wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów, 

2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji, 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

4) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 

5) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników 

etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, 

6) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych 

dla idei i celów Fundacji, 

7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją 

oraz likwidacji Fundacji. 



2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

 

Zmiana Statutu 

§ 19 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Rada. 

 

Połączenie z inną fundacją 

§ 20 

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. 

§ 21 

W sprawach połączenia z inną Fundacją uchwałę podejmuje jednomyślnie Rada. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 22 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

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

likwidatora. 

§ 23 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu, w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 24 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.” 


