STATUT FUNDACJI
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO
KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO
(tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2019 r.)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Podstawy działania]
1) Fundacja im. Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego, zwana dalej Fundacją,

powołana została do życia dekretem nr 1348/BD/2018, z dnia 31 lipca 2018 r. przez
Biskupa Warszawsko-Praskiego Romualda Kamińskiego działającego w imieniu i na
rzecz Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, zwanej dalej Fundatorem, i
ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie dnia 11.10 2018 r. przez
notariusza Iwonę Starzyk – Wojnar (Rep. A nr 6251/2018).
2) Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz.
154 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz.U z 2003r. Nr 96, poz., 873 z późn. zm.), postanowień niniejszego
Statutu i innych aktów wewnętrznych.
§ 2 [Osobowość prawna]
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3 [Nazwa Fundacji]
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4 [Siedziba]
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 5 [Prowadzenie działalności]
1) Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów – Fundacja może prowadzić

działalność także poza granicami kraju.
3) Fundacja kieruje swoją działalność do ogółu społeczeństwa.

§ 6 [Pieczęć]
Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.
1

§ 7 [Ustalanie odznaczeń]
Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację.

§ 8 [Nadzór nad Fundacją]
1) Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele – sprawuje

minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Biskup

Warszawsko-Praski, jako działający w imieniu i na rzecz Fundatora Diecezji
Warszawsko-Praskiej w Warszawie, zgodnie z art. 58 ustawy o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 Nr 29, poz.154 z późn.
zm.).

II.

CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA

§ 9 [Cele Fundacji]
Fundacja została powołana do realizowania następujących celów:
1) upowszechnianie godności człowieka, jego praw i wolności,
2) upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich,
3) przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, religię, wykształcenie,

pochodzenie, rasę, stan majątkowy czy niepełnosprawność,
4) wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych, w zakresie dostępu do środków

społecznego przekazu,
5) wychowywanie poprzez krzewienie obywatelskich i patriotycznych postaw wśród

młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowej,
6) stymulowanie dialogu społecznego i kulturowego,
7) działalność kulturalna, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz

chrześcijańskich mediów,
8) upowszechnianie nauczania Kościoła katolickiego,
9) służba integracji społecznej,
10) wzmacnianie twórczej obecności Polski w Europie,
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11) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu młodzieży szkolnej i

akademickiej,
12) działalność w zakresie kultu religijnego,
13) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
15) działalności charytatywnej,
16) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
17) ochrony i promocji zdrowia,
18) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
19) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy,
20) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
21) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
22) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
23) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
24) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
25) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
26) turystyki i krajoznawstwa,
27) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
28) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
29) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
30) promocji i organizacji wolontariatu,
31) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony

praw dziecka,
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 10 [Sposób realizacji celów]
Fundacja realizuje swoje cele przez:
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1) organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, konferencji, seminariów, pokazów,

wystaw, imprez i konkursów w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji,
2) organizowanie staży, aktywizacja zawodowa dorosłych i przeciwdziałanie bezrobociu,
3) przygotowanie i wydawanie publikacji własnych,
4) tworzenie i prowadzenie własnych mediów,
5) współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, uczelniami, szkołami oraz

Kościołami i organizacjami wyznaniowymi,
6) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli życia społecznego, kulturalnego i

gospodarczego w kraju i zagranicą,
7) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i

fizycznymi, w kraju i za granicą - zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
8) organizację aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia,
9) działalność propagatorską i informacyjną w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
10) organizowanie kampanii promocyjnych,
11) produkcję i emisję programów radiowych i telewizyjnych religijnych, informacyjnych,

słowno-muzycznych, na zamówienie diecezji warszawsko-praskiej i innych programów
dla innych jednostek organizacyjnych Kościoła, upowszechniających działalność religijną,
wychowawczą, edukacyjną respektujących chrześcijański system wartości,
12) wydawanie prasy,
13) wydawanie portalu internetowego,
14) prowadzenie telewizji,
15) koordynowanie działalności mediów diecezjalnych.
16) prowadzenie centrum prasowego.

§ 11 [Działalność społecznie użyteczna]
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12 [Majątek Fundacji]
1) Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa

tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa autorskie, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w toku jej działalności, jak też uzyskane w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej.
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2) Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00

zł (słownie: tysiąc złotych).
§ 13 [Dochody Fundacji]
1) Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego,
b) spadków i zapisów,
c) dotacji,
d) subwencji osób prawnych,
e) odsetek bankowych,
f)

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

g) wpływów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych,
h) wpływów z tych działań statutowych Fundacji, które są realizowane odpłatnie.
2) Dochody Fundacji określone w ust. 1. są w całości przeznaczane na realizację celów

statutowych Fundacji.
§ 14 [Składanie oświadczenia o przyjęciu spadku]
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 15 [Honorowy Donator Fundacji]
1) Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny w wysokości

równej co najmniej 100.000,00 zł. mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji.
2) Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów,

którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
3) Tytuł Honorowego Donatora Fundacji ma charakter osobisty.
4) Rada Fundacji może odebrać tytuł Honorowego Donatora Fundacji w razie gdyby

działalność danej osoby była sprzeczna z celami i charakterem Fundacji.

§ 16 [Działalność gospodarcza]
1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji celów statutowych, a

cały dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien być przeznaczony na
statutową działalność Fundacji.
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2) Przedmiotem dodatkowej

działalności gospodarczej Fundacji może być, zgodna ze
Statutem, działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
a) reklamy – działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z., pośrednictwa w

sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji – PKD 73.12.A., w
mediach drukowanych – PKD 73.12.B., w mediach elektronicznych – PKD 73.12..C.,
w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
b) zakwaterowania ( PKD 55.90.Z) i prowadzenia barów – PKD 56.10.A,
c) organizacji targów, wystaw i kongresów-PKD 82.30.Z,
d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, pozostała

działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z,pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z.,
wydawanie książek – PKD 58.11.Z., działalność usługowa związana z
przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z, reprodukcja zapisanych nośników
informacji – PKD 18.20.Z
e) produkcja programów radiofonicznych -PKD 59.20.Z, nadawanie programów

radiofonicznych -PKD 60.10.Z, działalność portali internetowych -PKD63.12.Z,
działalność agencji informacyjnych-PKD63.91.Z., przetwarzanie danych; zarządzanie
stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
f)

działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z, , działalność związana z
produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,

g) prowadzenia kursów i szkoleń – PKD 85.59.B,
h) sprzedaży detalicznej książek – PKD 47.61.Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez

domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD
47.99.Z,
i)

działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,

j)

pozostała działalność usługowa
komputerowych – PKD 62.09.Z,

w

k) pozostała

działalność usługowa
niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,

l)

zakresie
w

technologii

zakresie

informatycznych

rezerwacji,

gdzie

i

indziej

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
68.20.Z.

3) Działalność statutowa jest finansowana w całości ze środków własnych Fundacji.

§ 17 [Plany rocznie i programy wieloletnie]
Fundacja realizuje statutowe cele działając na podstawie planów rocznych i programów
wieloletnich opracowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
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IV.

ORGANY FUNDACJI

§ 18 [Organy Fundacji]
1) Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
c) Komisja Rewizyjna.
2) Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem lub

przeciwko którym toczy się postępowanie karne.
3) Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby zasiadające w organach innych

podmiotów o podobnym profilu działalności.
4) Członkami Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami

Zarządu Fundacji oraz osoby będące członkami rodzin lub krewnymi członków Zarządu
Fundacji.
§ 19 [Rada Fundacji]
1) Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym. Rada Fundacji składa się z od 5

do 7 członków.
2) Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3) Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
4) W razie powołania nowego członka w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji, nowy

członek Rady Fundacji sprawuje swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji, w trakcie
której został powołany.
5) Fundator spośród członków Rady wybiera przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20 [Kompetencje Rady Fundacji]
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) zatwierdzenie rocznego i wieloletniego planu działalności Fundacji oraz budżetu,
2) przyjmowanie sprawozdania Zarządu Fundacji z jego rocznej działalności i udzielanie

Zarządowi absolutorium – po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przez Komisję
Rewizyjną,
3) informowanie Fundatora o nieprawidłowościach w pracy Zarządu Fundacji i Fundacji,
4) podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do Fundatora z wnioskiem o

Statutu Fundacji,
5) przyznawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Donatora Fundacji,
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zmianę

6) ustalanie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów Fundacji oraz

podejmowanie uchwał co do wpisu,
7) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji w porozumieniu z

Fundatorem,
8) przyznawanie medali honorowych i innych wyróżnień, osobom zasłużonym dla Fundacji,
9) wyrażanie, w porozumieniu z Fundatorem, zgody na przystąpienie Fundacji do spółki

prawa handlowego.

§ 21 [Posiedzenia Rady Fundacji]
1) Rada Fundacji zbiera się trzy razy w roku na posiedzeniach zwyczajnych.
2) Nadzwyczajne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy,

lub na wniosek:
a) dwóch członków Rady Fundacji, lub
b) przewodniczącego Rady Fundacji, lub
c) Komisji Rewizyjnej, lub
d) Fundatora.
3) Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w terminie do siedmiu dni od daty złożenia

Zarządowi wniosku przez uprawniony podmiot.
4) Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca.
5) Organizację pracy Rady Fundacji reguluje zatwierdzony przez Fundatora Regulamin

pracy Rady Fundacji.
§ 22 [Uchwały Rady Fundacji]
1) Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2) Przewodniczący Rady Fundacji może w szczególnych okolicznościach zarządzić

głosowanie pisemne nad uchwałami Rady Fundacji. Postanowienia ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
§ 23 [Zarząd Fundacji]
1) Zarząd kieruje Fundacją zgodnie z jej Statutem i Regulaminem pracy Zarządu, jeżeli

takowy został ustanowiony.
2) Zarząd Fundacji składa się z

od 3

do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa

i sekretarza.
3) Członków Zarządu, Prezesa , wiceprezesa, sekretarza powołuje i odwołuje Fundator.
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4) Na

członka Zarządu Fundator może powołać każdoczesnego redaktora
naczelnego/dyrektora diecezjalnego tygodnika, diecezjalnego radia, diecezjalnej telewizji
i diecezjalnego portalu internetowego.

5) Fundator może powołać i odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
6) Fundator powołuje członków Zarządu na czas nieoznaczony.
7) Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który ma być zgodny

ze Statutem i zatwierdzony przez Fundatora.
8) Zarząd Fundacji zapewnia warunki pracy, miejsce pracy dla Rady Fundacji i Komisji

Rewizyjnej.
§ 24 [Kompetencje Zarządu Fundacji]
1) Zarząd Fundacji zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności

i prowadzenia spraw Fundacji, zgodnie ze Statutem.
2) Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) realizacja celów Fundacji,
c) przygotowanie projektu regulaminu organizacyjnego Fundacji,
d) przygotowanie projektu działalności i projektu budżetu ,
e) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,
f)

przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów,

g) sprawowanie

zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych
według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,

h) przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych

wyróżnień osobom zasłużonym dla Fundacji.
§ 25 [Uchwały Zarządu Fundacji]
1) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze głosowania uchwał – zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
2) W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje może podejmować samodzielnie Prezes

Zarządu lub Wiceprezes, jednakże decyzja taka wymaga zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
3) Do składania oświadczeń woli i podpisów za Fundację w czynnościach przekraczających

zakres zwykłego zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z
których jeden jest Prezesem albo Wiceprezesem.
4) Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna

osoba upoważniona do tego uchwałą Zarządu.
5) W sprawach między Fundacją a członkami Zarządu Fundację reprezentuje Fundator.
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6) Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników.
7) Zarząd, w porozumieniu z Radą Fundacji, może zapraszać osoby zasłużone dla Fundacji

do Komitetu Honorowego Fundacji, nie będącego jej organem. Fundator powołuje
Komitet Honorowy Fundacji i określa jego regulamin.
§ 26 [Komisja Rewizyjna]
1) Organem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków.
2) Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Fundator.

§ 27 [Kompetencje Komisji Rewizyjnej]
1) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
b) kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji,
c) informowanie Zarządu o wynikach kontroli,
d) składanie sprawozdań, wniosków i opinii Radzie Fundacji co najmniej raz w roku,
e) składanie do Rady Fundacji wniosków o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi

absolutorium.
2) Komisja Rewizyjna raz w roku, do końca marca, składa Fundatorowi sprawozdanie za

poprzedni rok działalności Fundacji.
§ 28 [Posiedzenia Komisji Rewizyjnej]
1) Komisja Rewizyjna zbiera się raz w roku, a w razie potrzeby może zebrać się na wniosek

jej członków lub na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.
2) Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych

bezwzględną większością głosów zapadłą w obecności wszystkich członków komisji.

§ 29 [Wynagrodzenie, ograniczenia]
1) Członkowie Zarządu, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez

wynagrodzenia, mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w
posiedzeniach organów. Członkowie Zarządu Fundacji
mogą otrzymywać
wynagrodzenie wyłącznie w razie podjęcia stosownej uchwały przez Fundatora.
2) Do kompetencji Fundatora należy podejmowanie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia

Członkom Zarządu Fundacji oraz ustalenie jego wysokości i rodzaju umowy.
3) Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji zatrudnionymi przez Fundację.
4) Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:
a) otrzymywać pożyczek z Fundacji,
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b) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby

nie związane z Fundacją,
c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż

podmioty nie związane z Fundacją.
5) Postanowienia ust. 3 stosuje się również do pracowników Fundacji.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30 [Zmiana statutu]
Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
§ 31 [Połączenie Fundacji]
1) Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach – na warunkach

określonych umową obu fundacji, z zachowaniem postanowień Statutu.
2) W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje Rada Fundacji – po

uzyskaniu opinii pozostałych organów. Uchwała Rady Fundacji do swej ważności
wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3) W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd.

§ 32 [Likwidacja Fundacji]
1) W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona, lub w razie

wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji – Fundacja podlega likwidacji w
sposób określony w ust. 2 i 3.
2) Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.
3) W uchwale o likwidacji Fundacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie

majątku pozostałego po likwidacji na zasadach określonych w art. 59 Ustawy o stosunku
państwa do Kościoła Katolickiego.
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