
 

STATUT FUNDACJI  

„PROJEKT: RAZEM - PASJA DO ŁĄCZENIA” 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja „PROJEKT: RAZEM – Pasja do łączenia” (zwana dalej: „Fundacją”), 

ustanowiona została przez Państwa: 

a. Romana Chmielewskiego 

b. Joannę Chmielewską 

zwanych dalej: „Fundatorami”, aktem założycielskim sporządzonym przed 

notariuszem Tomaszem Balas, dniu 11 sierpnia 2021 roku w Katowicach, 

Repertorium A Numer 4772/2021 i działa na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 

2. Niniejszy Statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego, pieczęci i 

symboli.  

§ 3 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4 

1. Siedzibą Fundacji są Katowice. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może prowadzić działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z miejscowym prawem. 

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz 

utrzymywać kontakty zagraniczne w sprawach związanych z realizacją swoich 

funkcji. O członkostwie w tych organizacjach decyduje Zarząd Fundacji. 

 

 



 

Rozdział II 

CELE FUNDACJI ORAZ FORMY I ZASADY ICH REALIZACJI 

§ 5  

Do celów statutowych Fundacji należy: 

a. Duszpasterska pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem; 

b. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej związanej z kultem religijnym w 

wymiarze indywidualnym; 

c. Edukacja i formacja chrześcijańska; 

d. Formacja i kształcenie osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością 

na rzecz grup społecznych potrzebujących wsparcia: rodzin, osób ubogich, 

samotnych i chorych, osób wykluczonych społecznie; 

e. Pomoc w rozwoju i wydobywaniu indywidualnych talentów człowieka, 

f. Propagowanie zgłębiania myśli i apologetyki biblijnej. 

g. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka, w tym poradnictwo indywidualne, małżeńskie, rodzinne, 

wsparcie w sytuacjach kryzysowych; 

h. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

i. Działalność charytatywna; 

j. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

k. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

l. Działania na rzecz organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży; 

m. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§ 6 

I. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego poprzez: 

1. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, przedmałżeńskiego, małżeńskiego, 

rodzinnego; 

2. prowadzenie spotkań indywidualnych i w małych grupach wsparcia, seminariów, 

kursów, szkoleń, konferencji; 

3. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii 

stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych; 



 

4. przekazywanie środków i pomocy rzeczowej przeznaczonych na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin; 

5. upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania; 

6. działalność wydawniczą publikacji o tematyce związanej z celami fundacji; 

7. współpracę z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

8. współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną 

działalność w Polsce i zagranicą; 

9. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez: 

redakcję i wydawanie utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur w 

zakresie dotyczącym działalności fundacji; 

10. organizowanie zbiórek publicznych przeznaczonych na wsparcie działalności 

Fundacji; 

11. promowanie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego. 

 

II. 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. 

III.        Fundacja nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

członkowie organów Fundacji 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. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji 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. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

  

 

 



 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§7   

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w 

wysokości odpowiednio: 

o Pani Joanna Chmielewska – 750zł  

o Pan Roman Chmielewski – 750 zł 

          oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe 

nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z funduszu założycielskiego Fundator przeznaczy kwotę w wysokości 1.000,00 zł 

(jednego tysiąca złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o której 

mowa w § 18 ust. 2 Statutu, w momencie podjęcia Uchwały przez Zarząd o 

rozpoczęciu takiej działalności.  

§ 8 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. świadczeń Fundatorów; 

2. darowizn, spadków i zapisów; 

3. odsetek bankowych; 

4. dochodów ze zbiórek publicznych; 

5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej; 

6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych; 

7. funduszy Unii Europejskiej; 

8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 

9. dochody z działalności gospodarczej. 

§ 9 

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 

2. Fundacja przeznacza zysk na rozwijanie działalności pożytku publicznego.  

 

§ 10 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy 



 

w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa 

długi spadkowe. 

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

§ 11 

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji; 

2. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji. 

3. Członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu powołują Fundatorzy.  

4. Do pierwszego Zarządu Fundator powołuje następujące osoby:  

a. Joanna Chmielewska – Prezes Zarządu 

b. Roman Chmielewski – Członek Zarządu 

c. Martyna Dańczura – Członek Zarządu 

§ 12 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób,  

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a.  śmierci; 

b. rezygnacji, 

c.  utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

d.  odwołania przez Fundatora; 

e. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu 

mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych 

z pełnieniem swych funkcji. 

§ 13 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich; 

2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji; 

3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji; 

5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 

6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji; 

7. ustalanie planów działania Fundacji; 



 

8. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków 

na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji; 

9. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz 

likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku; 

10.  sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 

11. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o rachunkowości.  

§ 14 

  Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać: 

1. radę programową; 

2. radę honorową; 

3. zespoły doradcze.  

§ 15 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz 

na 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 

4. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos. 

5. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których 

działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są 

uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami. 

6. Z posiedzeń Zarządu sporządzane jest sprawozdanie, które podpisują wszyscy 

członkowie Zarządu. 

§ 16 

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji 

samodzielnie. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy 

wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji. 

§ 17 

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmują Fundatorzy, a w razie ich 

śmierci kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji. 

2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej 

uchwały, a następnie podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały zmieniającej Statut 

w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów 

Fundacji jest dla Zarządu Fundacji wiążąca. 

 



 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 18 

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

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Działalność gospodarcza Fundacji 

może być prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji statutowych celów 

Fundacji oraz wyłącznie, jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej 

działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza Fundacji będzie 

rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników tej działalność przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 

rachunkowości. 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację po podjęciu w tym 

przedmiocie stosownej uchwały przez Zarząd i zgłoszenie działalności do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

 

Rozdział V 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 

majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator.   

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej 

uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia 

przez Fundatorów. 


