STATUT
FUNDACJI ŚWIADOME CHRZEŚCIJAŃSTWO
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Świadome Chrześcijaństwo zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
Waldemara Kułakowskiego, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusz Agnieszka Eska-Królikowska w kancelarii notarialnej w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 21/2 z,
w dniu 5 listopada 2015r., zmienionym przez notariusz Agnieszka Eska-Królikowska w kancelarii
notarialnej w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 21/2, w dniu 10 listopada 2015r.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U.
Nr 21, poz. 97 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Toruń.
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony będzie na prowadzenie działalności
statutowej.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego według wzorów przyjętych przez Zarząd
Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
§5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§6
Fundacja posiada osobowość prawną.
Rozdział II. Cele i formy działania
§7
1. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych, w szczególności takich jak:
edukacja, oświata i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich opartych na Piśmie Świętym.
2. Do zakresu działalności należy m.in.:
1) Wspieranie głoszenia Ewangelii o osobie i zbawczym dziele Jezusa Chrystusa.
2) Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości Pisma Świętego.
3) Zachęcanie do prowadzenia życia zgodnego z zasadami Pisma Świętego poprzez wydawanie
literatury chrześcijańskiej.
4) Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej.
5) Kształtowanie postaw społeczeństwa w duchu wiary i moralności chrześcijańskiej.
6) Propagowanie właściwych wzorców rodzinnych i umacnianie wartości rodziny w społeczeństwie.
7) Uświadamianie odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro jakim jest państwo i obowiązujące
prawo.
8) Krzewienie gospodarności i etosu pracy.
9) Podejmowanie współpracy z organami władz państwowych i samorządowych, kościołami,
fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania nałogom, między innymi
takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm.
10) Pomoc materialna i moralna grupom (środowiskom, które takiej pomocy potrzebują) zagrożonym
patologiami społecznymi i ludziom specjalnej troski.
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§8
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) Działalność wydawniczą i publicystyczną.
2) Organizowanie odczytów, prelekcji, wykładów, zjazdów, konferencji, szkoleń, kursów, imprez
kulturalnych (wystaw, koncertów muzycznych, prezentacji filmów), wycieczek, obozów.
3) Organizowanie zgromadzeń publicznych regularnych i okolicznościowych służących propagowaniu
wartości chrześcijańskich i właściwych postaw życiowych oraz przeciwdziałających demoralizacji w tym
wśród dzieci i młodzieży.
4) Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi w kraju i za
granicą.
5) Udział w akcjach dobroczynnych i ratunkowych.
6) Gromadzenie środków finansowych oraz innych środków materialnych służących realizacji celów
statutowych.
7) Prowadzenie działalności społecznej.
8) Udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg i/lub pomocy rzeczowej osobom
potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych.
9) Propagowanie kultury chrześcijańskiej.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, na który składa się kwota 2.500 złotych, w tym 1500
zł przeznaczone jest na działalność statutową fundacji, a 1000 zł przeznaczone jest na prowadzenie
działalności gospodarczej, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych.
2) dotacji i subwencji osób prawnych.
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
6) dywidend i zysków z akcji i udziałów.
7) odpisów z działalności gospodarczej darczyńców.
8) wpływów z działalności statutowej.
9) wpływów z majątku własnego.
10) dotacji rządowych.
11) innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.
12) działalności gospodarczej fundacji.
§ 13
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 15
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
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Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji.
2) Rada Fundacji.
§ 17
1. Kadencja Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
2. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator na wspólną pięcioletnią
kadencję. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje
swą decyzją Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały większością głosów w przypadku gdy
Fundator nie powoła nowych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji i Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji,
w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych oraz poprzez odwołanie przez
Fundatora.
5. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator lub Rada w drodze
uchwały większością głosów, o ile Fundator nie wyznaczy nowych członków Rady.
3. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych
4. Rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub Fundatora.
5. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Fundacji, który im przewodniczy.
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu
stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie
pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z głosowania
pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach osobowych.
8. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Zarząd
Fundacji może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady
Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Fundator, Zarząd Fundacji, a także inne osoby
zaproszone przez Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 19
1. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu – z wyjątkiem jego pierwszego składu, o ile Fundator
nie skorzystał z tego prawa,
2) zawieszanie i odwieszanie członków Zarządu w czynnościach, o ile Fundator nie skorzystał z tego
prawa,
3) ocena realizacji celów Fundacji,
4) inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji,
5) przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonywania zadań statutowych.
2. Rada Fundacji potwierdza przedkładane przez Zarząd decyzje we wszystkich sprawach, nie
należących do czynności zwykłego zarządu.
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.
2. Prezesa i Wiceprezesa oraz członków pierwszego składu Zarządu powołuje na wspólną pięcioletnią
kadencję Fundator.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu
powołania nowych członków Zarządu Fundacji. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż
jedną kadencję.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą zostać członkami Zarządu.
5. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone dla
Rady Fundacji.
6. Zarząd Fundacji w szczególności:
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1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
7. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby.
8. Prezes Zarządu lub Wiceprezes zwołuje posiedzenia oraz określa termin i porządek obrad.
9. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie
pisemnym także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za
i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
11. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden
członek Zarządu.
12. W przypadku Zarządu większego niż dwuosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają
dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji
§ 21
Zmian w statucie Fundacji i zmiany celu Fundacji dokonuje Fundator lub Rada Fundacji w drodze
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją i dokonanie podziału Fundacji
§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator lub Rada Fundacji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez członków Rady.
Rozdział VII. Działalność gospodarcza Fundacji
§ 23
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących działalności statutowej.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
§ 24
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie:
1) Wydawanie książek – (PKD 58 11 Z),
2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (PKD 58 14 Z),
3) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47 61 Z),
4) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – (PKD 47 91 Z),
5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
– (PKD 47 99 Z),
6) Działalność związana z oprogramowaniem – (PKD 62 01 Z),
7) Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74 30 Z),
8) Nauka języków obcych – (PKD 85 59 A).
Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji
§ 25
W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w drodze decyzji Fundatora lub uchwały
podjętej jednomyślnie przez członków Rady.
§ 26
1. Likwidatora Fundacji powołuje Fundator lub Rada Fundacji.
§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz jednostek
realizujących cele, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.
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