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Statut Fundacji Błogosławieni Ubodzy 
 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja Błogosławieni Ubodzy zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Irenę Zmysłowską i Pawła Kulickiego 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza dra 

Roberta Fronca w kancelarii notarialnej w Lublinie, Spokojna 17/15, w dniu 26.05.2011. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Radzic. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć w kraju i zagranicą 

oddziały, przedstawicielstwa i powoływać zespoły lub komisje na podstawie uchwały 

Zarządu. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. 

 

§ 4 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja ma prawo używać logo i innych odznak identyfikujących jej działanie. 

3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 

dla fundacji przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
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Rozdział II  

Misja, cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

Misją Fundacji jest realizowanie działań dobroczynnych zgodnie z tradycją chrześcijańską 

i nauką społeczną Kościoła opartą na zasadach pomocniczości i solidarności społecznej, 

inspirowane słowami Ewangelii. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).  

 

§ 7 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej. 

2. Pomoc ubogim i potrzebującym zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

3. Krzewienie i promocja wiary chrześcijańskiej. 

4. Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych w kraju i zagranicą. 

5. Wszelka działalność na rzecz dobra wspólnego pojętego jako rozwój osobowy człowieka. 

6. Działalność na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka. 

7. Działalność humanitarna i rozwojowa. 

8. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 

9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

10. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

11. Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich. 

12. Prowadzenie działalności edukacyjnej na  wszystkich jej poziomach. 

13. Działalność na rzecz rodziny i świadomego rodzicielstwa. 

14. Wspieranie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji. 

15. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

16. Promocja i organizacja wolontariatu. 

17. Działalność sportowa i turystyczna. 

 

§ 8 

1. Fundacja realizuje swoje cele w kraju i zagranicą głównie poprzez: 

a. organizowanie  akcji pomocy humanitarnej i rozwojowej na rzecz potrzebujących 

w Polsce i poza jej granicami, 

b. organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, 

wojen i chorób, 
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c. prowadzenie działalności badawczej służącej realizacji celów statutowych, 

d. wspieranie postaw samodzielnego wychodzenia z ubóstwa, patologii i wykluczenia 

społecznego, 

e. zakładanie, prowadzenie i wspieranie jadłodajni dla ubogich, 

f. organizowanie pielgrzymek, rekolekcji, kursów, dni skupienia, 

g. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi Fundacji, 

h. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna z celami 

obranymi przez Fundację, 

i. prowadzenie działalności wydawniczej i dystrybucji książek, periodyków, akcydensów, 

materiałów audiowizualnych, w tym filmów, 

j. posługiwanie się współczesnymi środkami społecznego przekazu, w tym tworzenie radia, 

telewizji, stron internetowych oraz innych form społecznego przekazu, 

k. organizowanie konferencji, odczytów, wykładów, kursów, zjazdów, kongresów, festiwali, 

imprez kulturalnych, szkoleń, obozów, wycieczek, kolonii, oraz innych form oddziaływania, 

l. fundowanie stypendiów dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, 

m. organizowanie i finansowanie wakacji, zimowisk i innych form wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży, 

n. pozyskiwanie, przewóz i dystrybucja środków pomocy, 

o. zakładanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, w tym dla rodziny, samotnych matek, 

dzieci, seniorów, domów rekolekcyjnych itp., 

p. prowadzenie poradnictwa chrześcijańskiego, 

q. podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności 

pożytku publicznego. 

 

Rozdział III  

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

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

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 10 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji osób prawnych, 
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c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. dochodów z majątku Fundacji, 

e. odsetek bankowych, 

f. działalności odpłatnej statutowej. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 

działalność statutową. 

3. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na 

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja 

może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

 

Rozdział IV  

Władze Fundacji 

§ 11 

Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 12 

Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów Fundacji. 

 

Rada Fundacji 

§ 13 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze 

swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady 

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Rada. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. 

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady, 
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b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Rady. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 14 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, 

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

 

§ 15 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

zgłoszony na piśmie. 

3. O ile Statut nie stanowi inaczej Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, 

bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków 

dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

Zarząd 

§ 16 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę 

na pięcioletnią kadencję.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
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3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu. 

5. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

w przypadku nierealizowania celów Fundacji, lub ewidentnych nadużyć, przed upływem 

kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

 

§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji, 

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu, 

g. wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji, 

h. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych kompetencjami 

innych organów. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

 

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 

3 dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
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Sposób reprezentacji 

§ 19 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może każdy 

członek Zarządu samodzielnie. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe 

§ 20 

Zmian w statucie Fundacji na wniosek Zarządu dokonuje Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany 

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 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 istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje na wniosek Zarządu Rada, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 22 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki 

społecznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje na wniosek Zarządu Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 


