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STATUT FUNDACJI 
(tekst jednolity) 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ l. 

Nazwa fundacji  
Fundacja pod nazwą „Fundacja Światło nadziei” (zwana dalej „Fundacją") ustanowiona 

przez Fundatorów: 

1) Diecezję Bielsko-Żywiecką 

2) Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej 

aktem notarialnym, który sporządził Notariusz mgr `Wiesław Kłaput w Bielsku-Białej przy 

ul Żeromskiego 5, prowadzący Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ul. Cechowej nr 

5/1 (rep. A numer 1900/2003), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46. póz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne fundacji  

1. Fundacja działa na obszarze Diecezji Bielsko-Żywieckiej.  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe. 

 

§ 3 

Czas trwania 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 4 

Organ nadzorujący  
Nadzór nad Fundacją należy do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami 

oświaty i wychowania 

 

Rozdział II. Przedmiot i formy działania fundacji  

 

§5 

Cel fundacji  
1. Celem Fundacji jest: 

1) wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji, 

2) upowszechnianie nauczania Kościoła i Ojca Świętego, 

3) wspieranie rodzin i osób potrzebujących, 

4) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

5) przeciwdziałanie skutkom bezrobocia, 

6) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci. 

2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. l, realizowane są w szczególności poprzez: 

1)  przyznawanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

2) organizowanie konkursów, wystaw, sesji i seminariów dotyczących nauczania Ojca 

Świętego i Kościoła 

3) pomoc materialną dla rodzin i osób potrzebujących, 
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4) organizowanie obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek i rajdów, 

5) organizowanie poradnictwa specjalistycznego dla osób potrzebujących, 

6) dofinansowanie kursów zawodowych, 

7) dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych 

 

 

Rozdział III. Majątek fundacji 

 

§ 6 

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe fundacji 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł przyznany w 

oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie 

działalności Fundacji. 

 

§ 7 

Dochody fundacji 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z: 

1) darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów, 

2) dotacji lub subwencji, 

3) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 

 

§ 8 

Sposób dysponowania majątkiem fundacji 
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat 

długoterminowych i w papierach wartościowych. 

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów 

statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji winien być utworzony fundusz rezerwowy, z 

którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach szczególniejszego zmniejszenia się 

dochodów. Na fundusz ten będzie odliczane corocznie 10% dochodów Fundacji. 

Potrącenia na fundusz rezerwowy ustają, jeżeli wysokość jego będzie równa dochodom 

Fundacji za ostatnie trzy lata. 

4. Majątek Fundacji : 

1) nie może służyć do udzielania pożyczek ani do zabezpieczania zobowiązań w 
stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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) nie może zostać przekazany 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) nie może zostać wykorzystany 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 stanowić będzie realizację celów 
określonych niniejszym statutem. 
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5. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług 
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy 
Fundacji oraz ich osób bliskich. 

 

 

§ 9 

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących 

osoby prawne. 

 

Rozdział IV. Organy fundacji  

 

§ 10 

System organów fundacji 
Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd, 

3) Rada programowa i Komitety powołane przez Radę Fundacji. 

 

§ 11 

Zasady powoływania Rady Fundacji 
1. Fundatorzy delegują po dwóch swych przedstawicieli do Rady Fundacji. Fundator 

może odwołać swego przedstawiciela z Rady w każdym czasie i na to miejsce powołać 

innego. 

2. Rada może dokooptować nowych członków w drodze uchwały podjętej większością 

2/3 głosów w liczbie do dwóch osób na okres do dwóch lat. Dopuszczalne jest ponowne 

dokooptowanie tej samej osoby. 

3. W przypadku rozwiązania lub likwidacji Fundatora jego prawa przechodzą na Diecezję 

Bielsko-Żywiecką 

4. Członkiem Rady Fundacji nie może być  ten, kto : 

1) jest członkiem Zarządu Fundacji lub pozostaje z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§ 12 

Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji 
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, w przypadku odwołania przez 

Fundatora, złożenia rezygnacji, lub wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w 

głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków za zachowanie 

godzące w dobre imię członka Rady, a także naruszenia zakazów określonych w § 11 

ust. 4. 

 

§ 13 

Kompetencje Rady Fundacji 

Do zakresu kompetencji Rady należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 

2) wybór przewodniczącego Rady 

3) zatwierdzanie programów działania Fundacji, 

4) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji. 

5) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzenie 



Fundacja Światło nadziei - Statut uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Fundacji  

w dniu 28.01.2004 oraz w dniu 19.08.2008 

str. 4/6 

rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi, 

6) ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji 

7) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: 

a) lokaty kapitałów fundacyjnych, 

b) powoływania zakładów Fundacji, 

c) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych, 

8) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby 

powołane w tym celu przez. Radę inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg 

rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków, 

9) ustalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu 

Fundacji, 

10) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji, 

11) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, z zastrzeżeniem § 21 

12) połączenie Fundacji z inną fundacją 

13) likwidacja Fundacji z zastrzeżeniem § 22. 

 

§ 14 

Zasady działania Rady Fundacji 
1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady Fundacji z własnej 

inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady. 

3. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu 

bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. 

4. Uchwały Rady mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile 

wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Z głosowania 

pisemnego wyłączone jest zatwierdzanie sprawozdań i programów działalności 

Fundacji oraz decydowanie w sprawach osobowych. 

5. Funkcje przewodniczącego i innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Rada 

może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków 

Rady przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji. 

 

§ 15 

Organ zarządzający fundacji. Sposób powoływania 
1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji w głosowaniu tajnym. 

2. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady. 

 

§ 16 

Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu 
1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji oraz co najwyżej 4 członków. 

2. Zarząd powoływany jest na 3-letnie kadencje. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład 

osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do 

chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.  

3. Rada Fundacji może odwołać w każdym czasie członka Zarządu z własnej inicjatywy 

lub na jego wniosek. 

4. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo 

powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu. 
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§ 17 

Kompetencje Zarządu 
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji nie zastrzeżonych dla jej innych organów, a w szczególności: 

1) uchwalenie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych 

Fundacji, 

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

 

§ 18 

System głosowania Zarządu 
Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest: 

1) zaproszenie wszystkich członków,  

2) obecność co najmniej połowy składu Zarządu,  

a zapadają one zwykłą większością głosów.  

 

§ 19 

Regulamin Zarządu 
Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa 

uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę regulamin zarządu. 

 

§ 20 

Składanie oświadczeń woli w imieniu fundacji 
Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga 

podpisu jednego członka Zarządu.  

 

Rozdział V.  Zmiana statutu i zmiana celu fundacji 

 

§ 21 

Zmiana statutu i zmiana celu fundacji 
Zmiana statutu, a w tych ramach i zmiana celu fundacji, może być dokonana w drodze 

uchwały podjętej większością  4/5 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady i 

zatwierdzonej przez Fundatorów. 

 

Rozdział VI Likwidacja fundacji  

 

§ 22 

Likwidacja fundacji 
O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub za ich zgodą Rada Fundacji w drodze 

uchwały podjętej większością 4/5 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. 

 

§ 23 

Sposób likwidacji fundacji 
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada. 

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 

2) wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 

wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia, 
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3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 

4) sporządzanie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku 

fundacji, 

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po 

zaspokojeniu wierzycieli, 

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o 

wykreślenie fundacji z rejestru, 

8) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego. 

 

§ 24 

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji fundacji 
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele 

zbliżone z celami Fundacji, a zgodne z celami określonymi w art. 1 ustawy o fundacjach. 

realizowane przez Diecezję Bielsko-Żywiecką lub organizacje powołane przez Biskupa 

Ordynariusza. 


