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STATUT FUNDACJI  

„ŻYCIE I IDEAŁY” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundacja „Życie i Ideały” (zwana dalej „Fundacją”) została ustanowiona przez 

dr hab. Wandę Zagórską, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie – zwaną dalej „Fundatorem”, Aktem notarialnym z dnia 28 marca 2018 r., 

repertorium A nr 904/2018, sporządzonym przez notariusza Michała Łukaszewicza 

w Warszawie. 

 

§ 2 

1. Fundacja „Życie i Ideały” działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami.  

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w językach obcych. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

 

§ 4 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 5 

1. Fundacja jest społeczną organizacją pozarządową.  

2. Fundacja może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, 

przedsiębiorstw, firm i instytucji oraz organizacji i stowarzyszeń. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

§ 6 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego z napisem wskazującym jej 

nazwę.  

§ 7 

Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać odznaki, medale i inne 

oznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom 

fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, zasłużonym dla Fundacji. 
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§ 8 

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady. 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 9 

Cele Fundacji: 

 

1. służenie wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi człowieka ku pełni jego 

dojrzałości chrześcijańskiej, 

2. upowszechnianie idei życia wewnętrznego inspirowanej myślą z obszaru teologii 

duchowości katolickiej, 

3. działalność popularyzatorska, w tym wydawnicza, służąca idei rozwoju człowieka 

ku pełni jego dojrzałości chrześcijańskiej, 

4. upowszechnianie dzieł i sponsorowanie twórczości autorów chrześcijańskich, 

związanych z celami Fundacji, 

5. upamiętnianie wybitnych postaci z dziejów Kościoła, o głębokim życiu wewnętrznym, 

i upowszechnianie ich dzieł 

6. upowszechnianie idei Jana Pawła II, w szczególności idei rozbudzania ducha świętości 

w Kościele poprzez odkrywanie nowych świętych dla ewangelizacji współczesnego 

świata 

7. wspieranie, w tym finansowe, duszpasterstw i organizacji związanych z celami 

Fundacji, skupiających różne środowiska, w kraju i za granicą, 

8. organizowanie i finansowanie pomocy osobom i organizacjom zaangażowanym 

 w sprawy Kościoła katolickiego. 

 

 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. działalność naukowo-badawczą i edukacyjną związaną z celami Fundacji, 

w tym organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji, w Polsce i za granicą, 

2. działalność popularyzatorską, w tym poprzez kursy, warsztaty, wykłady 

popularnonaukowe, wystawy itp., 

3. współpracę z podmiotami kościelnymi dla wspierania kultu religijnego związanego 

z celami Fundacji, 

4. współpracę z osobami i organizacjami na rzecz chrześcijańskiego wychowania dzieci 

i młodzieży oraz pomoc rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne, 

5. działalność wydawniczą służącą publikowaniu książek, artykułów, materiałów 

formacyjnych itp. o tematyce religijnej, w szczególności z obszaru życia 

wewnętrznego, 

6. sponsorowanie wydań zagranicznych w/w rodzajów publikacji, w szczególności 

honorariów dla tłumaczy, 

7. działalność w zakresie tworzenia nagrań muzycznych, filmowych, dźwiękowych itp., 

8. działalność służącą celom Fundacji prowadzoną również za pomocą mediów takich, 

jak prasa, radio, telewizja, internet, oraz z wykorzystaniem innych kanałów 

informacyjnych. 
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§ 11 

Dla realizacji swych celów Fundacja może współpracować z instytucjami publicznymi 

i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętych celami Fundacji, osobami 

fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi oraz zawierać porozumienia lub umowy 

w sprawie współdziałania z fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi lub innymi 

organizacjami krajowymi lub zagranicznymi. 

 

§ 12 

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej na znaczną kwotę, 

mogą uzyskać tytuł „Sponsora Fundacji”. Wysokość kwoty, od jakiej przysługuje ten tytuł, 

ustala Rada Fundacji. 

 

§ 13 

Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które wspierają Fundację i pomagają w realizacji jej celów statutowych mogą uzyskać tytuł 

„Patrona Fundacji”. 

§ 14 

Zabrania się w Fundacji: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

jej członków, członków Zarządu, Rady Programowej, Rady Fundacji lub pracowników 

oraz osobom, 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,                      

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, 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 członków, członków Zarządu, Rady 

Programowej, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Programowej oraz Rady Fundacji lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 15 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), 

w tym 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą, a ponadto środki finansowe, 

prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 
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§ 16 

1. Dochodami Fundacji są: 

a. środki finansowe i rzeczowe pochodzące z dobrowolnych świadczeń osób, 

stowarzyszeń, fundacji, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych, 

przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych, 

b. środki finansowe i rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, w rozumieniu 

ustawy o zbiórkach publicznych, 

c. fundusze celowe, 

d. dotacje,  

e. granty,  

f. subwencje,  

g. darowizny,  

h. zapisy osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe, w złotych 

polskich i dewizach, niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania i siedziby 

darczyńcy,  

i. dywidendy i odsetki bankowe. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na realizację działań 

statutowych. 

 

§ 17 

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

na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 

prawa, składa Zarząd Fundacji po akceptacji Rady Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili 

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa 

długi spadkowe. 

 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 18 

1. Organami Fundacji są:  

a. Rada Fundacji 

b. Zarząd  

c. Rada Programowa  

2. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej  nie pobierają 

wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych 

z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

3. Członek Zarządu i Rady Fundacji oraz Rady Programowej  może zrezygnować 

z pełnienia swoich funkcji na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora. 
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4. W przypadku śmierci Fundatora lub jego ubezwłasnowolnienia, do Rady Fundacji 

należą kompetencje zastrzeżone dla Fundatora. Następnych członków Rady Fundacji 

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

powołuje swą decyzją Rada Fundacji większością głosów, w tym wybiera ze swego 

grona przewodniczącego Rady Fundacji. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

   

RADA FUNDACJI 

 

§ 19 

1. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu osób. Fundator Fundacji wchodzi 

w skład Rady Fundacji i staje na jej czele jako przewodniczący Rady Fundacji.  

2. Członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Fundatora.  

3. Kadencja Rady Fundacji, z wyjątkiem funkcji przewodniczącego, którym jest 

Fundator, trwa pięć lat.  

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

b. odwołania przez Fundatora, 

c. śmierci członka Rady Fundacji. 

 

§ 20  

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje  

i przewodniczy jej zebraniom.  

 

§ 21 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, co najmniej raz w okresie 

sześciu miesięcy, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Programowej 

lub Zarządu. 

2. Z posiedzeń Rady Fundacji jest sporządzany protokół. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, 

z tym, że wymagana jest obecność jej Przewodniczącego lub osoby go zastępującej 

wskazanej przez Przewodniczącego. 

4. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

 

§ 22 

1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością Fundacji.  

2. Rada Fundacji ma prawo wydawania Zarządowi wiążących zaleceń dotyczących 

prowadzenia spraw Fundacji. 

3. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
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a. zatwierdzanie planów uchwalonych przez Zarząd, 

b. zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności, 

c. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych, 

d. udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

e. ocena pracy Zarządu, 

f. kontrola działalności Zarządu – Rada Fundacji może powoływać osoby lub 

zespoły 

do pomocy w wykonywaniu tych zadań, 

g. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej 

kontroli, 

h. informowanie Fundatora o wnioskach wynikających z przeprowadzanych 

kontroli, 

i. składanie Fundatorowi sprawozdań ze swej działalności. 

j. występowanie do Fundatora, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, w sprawie 

zmian w statucie Fundacji,  

k. występowanie do Fundatora, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, w sprawie 

likwidacji Fundacji. 

4. Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, w szczególności 

może żądać od członków Zarządu oraz pracowników przedstawienia wszelkich 

dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może także 

dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej. 

 

§ 23 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

2. nadawanie, na wniosek Zarządu, odznak, medali honorowych oraz wyróżnień, osobom 

fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji. 

 

§ 24 

1. Członkowie  Rady Fundacji: 

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. nie mogą być pracownikami Fundacji,  

d. nie mogą uzyskiwać wynagrodzenia z Fundacji z tytułu umów cywilno-

prawnych.  

2. Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę 

Fundacji. 

3. Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez niego członek Rady Fundacji jest 

zapraszany na posiedzenia Zarządu. 
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ZARZĄD 

 

§ 25 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatora. 

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.  

3. Fundator wskazuje członków Zarządu, w tym osobę, która ma pełnić funkcję Prezesa 

Zarządu. 

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

5. Zarząd, w całości lub jego poszczególni członkowie, mogą być odwołani przez Fundatora 

przed upływem kadencji. 

 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. realizacja celów statutowych Fundacji, 

2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

3. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów oraz programów działania Fundacji, 

4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

7. podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, zamiany obciążenia i zbycia 

nieruchomości, 

8. ustalanie zasad zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia, 

9. zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

10. zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, 

11. wnioskowanie o nadanie tytułu „Sponsora Fundacji” lub „Patrona Fundacji”, 

12. występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie: 

a. udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

b. zmian statutu Fundacji, 

c. połączenia z inną fundacją, 

d. nadawania odznaczeń i wyróżnień,  

e. likwidacji Fundacji. 

13. przedstawianie Radzie Fundacji, w terminie do 31 marca, corocznych sprawozdań  

merytorycznych i finansowych. 

 

§ 27 

1. Zarząd Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 
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2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 

3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji. 

 

§ 28 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie, a w przypadku spraw przekraczających zwykły Zarząd, dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie. 

2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego Zarządu są w szczególności: 

a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 

c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki 

d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy 

e. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10.000 zł. 

3. Wymienione w pkt. 2 czynności wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Radę 

Fundacji, a w przypadku wartości przekraczającej 50.000 zł oraz ustanowienia ograniczonych 

praw rzeczowych – zgody Rady Fundacji. 

4. Zarząd, za zgodą Fundatora, może powoływać pełnomocników do kierowania 

wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

 

RADA PROGRAMOWA 

 

§ 29 

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji. 

2. Rada Programowa składa się z trzech do dziesięciu członków. 

3. Członkowie Rady Programowej są powoływani przez Fundatora.  

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

a. pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

b. odwołania przez Fundatora, 

c. śmierci członka Rady Programowej. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub Radzie Fundacji. 

6. W razie powołania członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu lub Rady 

Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej ulega zawieszeniu na czas 

pełnienia funkcji. 

7. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  

8. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 

i przewodniczy jej zebraniom. 
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§ 30 

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny 

wniosek Zarządu lub Rady Fundacji. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, z tym, że 

wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub osoby go zastępującej, wskazanej przez 

Przewodniczącego. 

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

5. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 31 

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. 

 

§ 32 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 

przez Fundatora. 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 33 

Fundator, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Rady Fundacji, podejmuje decyzję 

w przedmiocie zmiany statutu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Fundator, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Rady Fundacji, podejmuje 

decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji. 

3. Fundator powołuje i odwołuje Likwidatora/ów Fundacji. 

§ 35 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na cele wskazane przez Fundatora.  

 

Warszawa, dnia 25 lipca 2018 r. 


