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STATUT 

Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia” 
 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1  

1. Fundacja posiada nazwę w brzmieniu: „Wyobraźnia Miłosierdzia”. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela 

w Trzciance reprezentowaną przez ks. proboszcza parafii Wawrzyńca Skrabę MS – aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzynę Wrotyńską w Kancelarii Notarialnej 

w Trzciance pl. Pocztowy 2/8 (Rep. A numer 7436/2014), którego wypis stanowi załącznik 

do statutu. 

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity 

w Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 nr 29 poz. 154 z późn. zm.) 

oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536) i niniejszego 

statutu. 

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Trzcianka. 

 

§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

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. 

 

§ 5 

 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 6 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator. 

2. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje minister 

właściwy do spraw oświaty. 

 

§ 7 

1. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu podmiotów, 

chronionego prawem. 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem określającym jej nazwę i siedzibę: „Fundacja Wyobraźnia 

Miłosierdzia” w Trzciance. 
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Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

 

§ 8 

 Cele Fundacji są następujące: 

1) wspieranie ogólnodostępnej działalności oświatowo-wychowawczej,  

2) dofinansowanie apostolstwa młodzieżowego, wychowania, formacji i opieki, 

3) dofinansowanie wyjazdów i wypoczynku młodzieży, 

4) dofinansowanie inwestycji i wyposażenia Szkół przeznaczonych dla ogółu dzieci 

i młodzieży, 

5) dofinansowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców. 

 

§ 9 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby działalności oświatowo-

wychowawczej ogólnodostępnej, 

2) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na potrzeby apostolstwa młodzieżowego, 

wychowania, formacji i opieki, 

3) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację wyjazdów i form wypoczynku 

młodzieży, 

4) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację formacji i dokształcania 

nauczycieli i wychowawców, 

5) wspieranie remontów, inwestycji i wyposażania  instytucji oświatowo-wychowawczych 

przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży. 

 

§ 10 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 11 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: 

pięćset złotych), określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 pkt. 2 oraz środki 

finansowe i składniki majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji. 

2. Dochodami Fundacji są: 

1) darowizny, spadki i zapisy, 

2) subwencje osób prawnych, 

3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych,  

4) odpis 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

5) inne dochody. 

3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację jej celów statutowych. 
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§ 12 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd, po uzyskaniu zgody Fundatora, 

może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, 

gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 

przewyższa długi spadkowe. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 13 

1. Organami Fundacji są: 

1) Fundator — Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela 

w Trzciance, 

2) Zarząd — Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance i Prefekt Zespołu Szkół 

Katolickich w Trzciance, 

3) Komisja Rewizyjna — Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance 

i Księgowa Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance. 

2. Funkcji organów Fundacji nie mogą pełnić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni z osobą pełniącą funkcję Zarządu. 

 

§ 14 

 Fundatora reprezentuje każdorazowy Proboszcz parafii działający osobiście 

lub przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

§ 15 

1. Fundacją kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Fundatora. 

2. Fundator powołuje osoby do pełnienia funkcji Zarządu na czas do odwołania. 

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji prowadzi jej sprawy zgodnie ze statutem. 

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 

członków Zarządu Fundacji. 

3. Do Zarządu należy: 

1) realizacja celów Fundacji, 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

3) dbałość o gospodarność w dysponowaniu środkami Fundacji, 

4) przyjmowanie wpłat na rzecz Fundacji, ofiar, darowizn, odpisów i zapisów, 

5) składanie sprawozdań zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) prowadzenie spraw majątkowych zgodnie z przepisami prawa, 

7) inne zadania wskazane przez Fundatora. 

 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w porozumieniu z Fundatorem. 

2. Oświadczenie woli i podpisy w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu samodzielnie, 

działając według własnego rozeznania.  
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§ 18 

 Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna, złożona z trzech osób powoływanych 

 przez Fundatora.  

 

§ 19 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 

wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 

2.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów, 

2) kontrola finansowej i majątkowej działalności Fundacji, 

3) składanie sprawozdań i wyrażanie opinii Fundatorowi. 

 

§ 20 

1. Osoby pełniące funkcje organów Fundacji wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia. 

2. Osoba powołana do pełnienia funkcji Zarządu Fundacji może być pracownikiem Fundacji 

na warunkach ustalonych przez Fundatora. 

3. Osoby będące organami Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą: 

1) otrzymywać pożyczek od Fundacji, 

2) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby 

 nie związane z Fundacją, 

3) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż 

 podmioty nie związane z Fundacją. 

4. Postanowienia pkt. 3, podp. 1 – 3 stosuje się również do pracowników Fundacji. 

 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 21 

 Uprawniony do zmiany statutu i celów Fundacji jest Fundator. Zmiana nie może dotyczyć 

 istotnych celów Fundacji, dla których Fundacja została powołana. 

 

§ 22 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją utworzoną przez Fundatora niniejszej Fundacji – 

na warunkach określonych przez Fundatora. 

 

§ 23 

1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania 

jej środków finansowych – Fundacja podlega likwidacji na mocy decyzji Fundatora. 

2. W decyzji o likwidacji Fundator wyznacza likwidatora Fundacji. 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na działalność oświatowo-

wychowawczą prowadzoną przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela 

w Trzciance. 

 

 

 

 

Trzcianka, dnia 02.12.2014 r. 


