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STATUT FUNDACJI NA RZECZ KONGRESU KATOLICZEK I KATOLIKÓW 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Tworzy się Fundację pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ KONGRESU KATOLICZEK I 

KATOLIKÓW”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez: 

Maję Szwedzińską - Sikorską, 

Barbarę Radzimińską, 

Barbarę Balicką, 

Joannę Krupiarz, 

Martę Nowicką, 

Fryderyka Zolla, 

Michała Galasa, 

Arkadiusza Lechowskiego, 

Filipa Flisowskiego, 

Michała Leśniaka, 

zwanych  dalej Fundatorami,  

 

§ 2. 

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików”. Fundacja 

może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu „Fundacja na rzecz  KKiK”. 

2. Siedzibą fundacji jest Sopot. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

 

§ 3. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

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

wybranych językach obcych. 

§ 4. 

 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.  
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2. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, ze zm.). 

3. Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego i nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich. 

4. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego 

Fundacji określi uchwała Zarządu Fundacji. 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 5. 

Celem Fundacji jest działalność społeczna, edukacyjna i kulturalna na rzecz Kongresu Katoliczek 

i Katolików, Kościoła i społeczeństwa, prowadzona w szczególności w zakresie wspierania 

inicjatyw podejmowanych na rzecz partnerskiego dialogu pomiędzy różnymi grupami świeckich i 

duchownych w Kościele  rzymskokatolickim, na zasadach budowy dobra wspólnego i 

wypracowywania  konsensusu. 

 

 

§ 6. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej w zakresie realizacji 

celów statutowych Fundacji; 

2. organizowanie przedsięwzięć, w tym akcji medialnych (w szczególności w formie kampanii 

promocyjnych i akcji społecznych)  promujących idee wyrażane przez Kongres Katoliczek i Katolików; 

3. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych; 

4. organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej. 

 

§ 7. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów - osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 8. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł /słownie: pięćset złotych/ oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 9. 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów; 

2. dotacji i subwencji oraz grantów; 



 

Strona 3 z 7 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

 

§ 10. 

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

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. 

 

ORGANY FUNDACJI 

 

§ 11. 

1. Organami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkinie/Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w 

pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

RADA FUNDACJI 

§ 12. 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji 

składa się z Fundatorów oraz  innych osób, wybranych przez Fundatorów zwykłą większością 

głosów. Rada Fundacji składa się z od pięciu do dwudziestu osób. 

2. Osoby spoza Fundatorów, o których mowa w ust.1, wybierane są na wspólną 5 - letnią  

kadencję. Kadencyjność nie dotyczy członków Rady będących jednocześnie Fundatorami, 

którzy w funkcję w radzie pełnią przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 i 6 

statutu. 

3. Osoby spoza grona Fundatorów, o których mowa w ust. 1 mogą zostać odwołane z Rady 

Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały Fundatorów.  Fundatorzy nie mogą zostać odwołani z 

Rady Fundacji poza przypadkami określonymi w ust. 4. 

4. Poza przypadkiem opisanym w ust. 3, członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w razie:  

 a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

 b) śmierci członka Rady, 

 c) utraty przez członka Rady praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

 d) uchwały podjętej przez Radę Fundacji większością 3/5 głosów w przypadku podejmowania 

przez członka Rady działalności godzącej w dobre imię Fundacji.  

Utrata członkostwa, o którym mowa w niniejszym ustępie może dotyczyć również Fundatorów. 
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5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji 

lub nawiązaniem przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją. Członkami Rady nie mogą 

być osoby spokrewnione lub spowinowacone z Fundatorami, z zastrzeżeniem, iż ograniczenie 

to nie ma zastosowania do osób spokrewnionych lub spowinowaconych będących jednocześnie 

Fundatorami. 

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

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie 

Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w zarządzie lub okres trwania stosunku 

pracy. 

7. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania i zwoływania Rady Fundacji określa 

Regulamin uchwalony przez Fundatorów zwykłą większością głosów. 

 

§ 13. 

 

1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku. 

2.  Radę Fundacji zwołuje się  na wniosek Zarządu lub przynajmniej trzech Fundatorów, 

zgłoszony na piśmie. 

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

Statut lub ustawa przewidują inną większość. 

 

§ 14. 

 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  

1. Powoływanie i odwoływanie członków/członkiń Zarządu Fundacji.  

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków/członkiń Zarządu Fundacji i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom/członkiniom Zarządu absolutorium 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją. 

8. Wyrażenie zgody na nabycie przez Fundację składników majątkowych o wartości 

przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

 

§ 15. 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji. 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
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ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 16. 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji 

na wspólną dwuletnią kadencję, z zastrzeżeniem, iż pierwszy zarząd wybrany zostaje przez 

Fundatorów. 

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

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie/członkinie mogą być odwołani 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów. 

4. Szczegółowe zasady organizacji i tryb działania  Zarządu Fundacji określa Regulamin 

uchwalony przez Fundatorów zwykłą większością głosów. 

5. Członkowie zarządu mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną. 

 

§ 17. 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

b. sprawowanie zarządu nad  majątkiem Fundacji, 

c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji 

d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów,  

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f. występowanie z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że Statut lub ustawa 

przewidują inną większość. 

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

zarządu o terminie  i miejscu posiedzenia  są informowani  na co najmniej 7 dni przed 

terminem, listownie lub drogą elektroniczną. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.  

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.  
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SPOSÓB REPREZENTACJI 

 

§ 18. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu działający 

łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa 

jedyny członek zarządu. 

2.  W sprawach majątkowych, nieprzekraczających wartości 1.000 zł oświadczenia woli w 

imieniu Fundacji może składać każdy z członków Zarządu samodzielnie. W takiej sytuacji 

członek zarządu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować cały zarząd o podjętej 

czynności. 

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 19. 

 

Zmian w statucie Fundacji, w tym także zmiany celów Fundacji, dokonuje Rada Fundacji w 

drodze jednomyślnej uchwały. 

 

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 20. 

  

1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2.Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. 

3.Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 21. 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
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§ 22. 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 23. 

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

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

Dnia 07.03.2022 r. 

 

Podpisy Fundatorów: 

 

Maja Szwedzińska - Sikorska  ………………………………. 

 

Barbara Radzimińska …………………………….. 

 

Barbara Balicka …………………………………... 

 

Marta Nowicka ……………………………………. 

 

Filip Flisowski …………………………………….. 

 

za:  

Joannę Krupiarz, 

Fryderyka Zolla, 

Michała Galasa, 

Arkadiusza Lechowskiego, 

Michała Leśniaka 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ………………………………………. 


