STATUT FUNDACJI
ABY NIKT NIE ZGINĄŁ
TEKST JEDNOLITY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Aby nikt nie zginął” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Izabelę
Woropaj i Macieja Woropaj zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Piotra Czarneckiego w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
122 dnia 14 lutego 2006 r. repertorium A nr 601/2006, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego statutu zwanego dalej „Statutem”.
§2
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
§3
Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Logo fundacji stanowi znak, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§6
1. Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty oraz inne odznaczenia potwierdzające,
w szczególności, wiedzę nabytą w drodze współpracy z Fundacją lub zasługi dla realizacji
celów Fundacji lub samej Fundacji.
2. Fundacja może przyznawać dyplomy, certyfikaty oraz inne odznaczenia osobom i instytucjom
spełniającym kryteria zawarte w punkcie poprzedzającym.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Cele Fundacji:
a. Fundacja czerpiąc z doświadczenia ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
i wdrażając w życie myśl Ojca Józefa Kozłowskiego SJ o społecznym wymiarze
charyzmatu, działa na rzecz rozwoju człowieka poprzez: ewangelizację, wychowanie,
edukację, oświatę, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i tożsamości narodowej,
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji dziedzictwa narodowego, w tym lokalnej
pamięci historycznej, a także pomoc społeczną i charytatywną, ochronę i promocję
zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym, działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
b. Fundacja będzie dążyć do współpracy z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi
oraz Wielkopolsko – Mazowiecką Prowincją Towarzystwa Jezusowego dla zachowania,
szerzenia i popularyzacji myśli i dzieła Ojca Józefa Kozłowskiego SJ.
2. Fundacja realizuje swoje cele przez organizowanie, popieranie i finansowanie, będących
w zgodzie z nauką Kościoła Rzymsko – Katolickiego o zaangażowaniu religijnym
chrześcijan dotyczącym ewangelizacji oraz w celu prowadzenia wszelkiej działalności
dobroczynnej następujących działań:
a. wspieranie działalności ewangelizacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych;
b. wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz rozwoju człowieka
i rodziny, zwłaszcza szkolenia, warsztaty, konferencje, sympozja, fora, rekolekcje,
kursy przygotowujące do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i propagujące
naturalne metody rozpoznawania płodności, wspierające rozwój psychologiczny
i społeczny człowieka;
c. wspieranie organizacyjne i materialne instytucji, organizacji, ruchów i innych inicjatyw
ewangelizacyjnych

i

charytatywnych,

zwłaszcza

Zespołu

Wokalno

–

Ewangelizacyjnego „Mocni w Duchu” i innych działających w ramach Ośrodka Odnowy
w Duchu Świętym w Łodzi przy Kościele Ojców Jezuitów;
d. szkolenie animatorów, wolontariuszy, trenerów i edukatorów, dla potrzeb działalności
ewangelizacyjnej, edukacyjnej, prorodzinnej, charytatywnej i dobroczynnej;
e. prowadzenie i wspieranie innej działalności twórczej, artystycznej, edukacyjnej,
szkoleniowej i kulturalnej w zakresie realizacji celów Fundacji;
f.

materialne i organizacyjne wsparcie udziału osób (w szczególności młodzieży)
w zagranicznych i krajowych imprezach o charakterze rozwojowym i ewangelizacyjnym
takich jak rekolekcje, kongresy, spotkania młodzieży, warsztaty i kursy, obozy, turnusy
wypoczynkowo - zdrowotne;

g. promowanie, produkcja, wydawanie i sprzedaż publikacji, materiałów fonograficznych i
filmowych, oraz produkcja i emisja programów telewizyjnych i radiowych, tworzenie

portali i stron internetowych, programów komputerowych, a także organizowanie
imprez takich jak koncerty, występy artystyczne, spektakle, wystawy, warsztaty
twórcze, dyskusje, konferencje, kursy, wycieczki, pielgrzymki, festiwale i przeglądy;
h. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów oraz pomocy dydaktycznej i rozwojowej
dla osób pozostających bez pracy lub wymagających przekwalifikowania zawodowego,
a także dla niezamożnej młodzieży, uczniów i studentów;
i.

pomoc charytatywna oraz organizacyjne i materialne wspieranie dążenia osób
znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, życiowej i materialnej, w tym osób
niepełnosprawnych do osobistego rozwoju i samodzielnego utrzymania się;

j.

Współpracę z instytucjami państwa, samorządu, Kościoła Katolickiego, kościołów
i związków wyznaniowych oraz ruchami i organizacjami społecznymi i religijnymi,
a także z innymi podmiotami, osobami fizycznymi i prawnymi dla realizacji celów
Fundacji;

k. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dla realizacji celów Fundacji;
l.

organizacyjne i materialne wsparcie działań mających na celu gromadzenie,
archiwizację i publikację dokumentów dotyczących życia lokalnych społeczności oraz
w szczególności działalności Ojca Józefa Kozłowskiego SJ;

m. podejmowanie współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i instytucjami celem
gromadzenia środków na produkowanie filmów, audycji, programów, nagrań i innych
publikacji stanowiących świadectwa życia i nauczania Ojca Józefa Kozłowskiego SJ, w
szczególności wyprodukowanie filmu biograficznego.
3. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego zarówno w formie odpłatnej
jak i nieodpłatnej w następującym zakresie:
a. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
b. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
c. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
e. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
f.

86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

g. 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
h. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza;
i.

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

j.

94.91.Z – Działalność organizacji religijnych;

k. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana;

§8
Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie działalność wszelkich innych
osób prawnych oraz osób fizycznych, a także ruchów, organizacji i instytucji, których działalność
jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1500,00 (jeden tysiąc
pięćset) złotych – w tym 1000,00 (jeden tysiąc) złotych wyodrębniony na prowadzenie
działalności

gospodarczej – a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte

przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. ofiar pieniężnych, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych,
2. subwencji i dotacji,
3. ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty),
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z własnej działalności gospodarczej.
§ 12
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów są przeznaczane na realizację
celów Fundacji lub na rzecz samej Fundacji.
§ 13
1. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
2. 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.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 14
Organami Fundacji są Rada Fundatorów i Zarząd Fundacji.
§ 15
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy wymienieni w § 1 Statutu, którzy są
Członkami Rady Fundatorów.
2. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu mogą w drodze jednomyślnej Uchwały ustanowić inną
osobę pełnoprawnym (z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego paragrafu) Członkiem Rady
Fundatorów.
3. Fundatorzy wymienieni w §1 Statutu w każdym czasie mogą w drodze jednomyślnej
Uchwały odwołać każdego z Członków Rady Fundatorów ustanowionych na podstawie
punktu 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów wymienionych w §1 Statutu jego
uprawnienia wynikające ze Statutu przechodzą odpowiednio na drugiego Fundatora
wymienionego w § 1 Statutu.
§ 16
1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze Uchwał.
2. Uchwały Rady Fundatorów podejmowane są bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej jednego Fundatora wymienionego w §1 Statutu.
§ 17
1. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji.
2. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach.
3. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji lub każdego członka Zarządu z
osobna.
4. Rada Fundatorów w drodze Uchwały może zmienić każdą decyzję Zarządu Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony
przez Radę Fundatorów.
2. Członek Rady Fundatorów może wykonać swój głos w sprawie powołania członka Zarządu
poprzez pełnomocnika umocowanego pełnomocnictwem notarialnym.
3. Zarząd obraduje i podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie Uchwały.

§ 19
Fundator może być członkiem Zarządu.
§ 20
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarządem kieruje Prezes.
3. W przypadku Zarządu dwuosobowego Zarządem kieruje Prezes i Wiceprezes.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego osoby nie pełniące funkcji określonych w punkcie 1
niniejszego paragrafu są Członkami Zarządu.
§ 21
Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, podejmuje wiążące decyzje oraz działania we
wszystkich sprawach Fundacji.
§ 22
Zarząd poza innymi kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie w szczególności:
1. kieruje Fundacją i reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. uchwala krótkoterminowe, roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
3. zarządza majątkiem Fundacji;
4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
5. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
6. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 23
Zarząd może powołać, jako swoje ciała doradcze, Komisje Programowe, złożone z osób
skupionych wokół celów Fundacji.
§ 24
Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.
§ 25
Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności Uchwały
wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W przypadku równowagi głosów
decyduje głos Prezesa, a w przypadku nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa.
§ 26
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes Fundacji;

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 27
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z celami Fundacji. W szczególności
działalność gospodarcza Fundacji może polegać na:
a. Prowadzeniu kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń – PKD: 85.59;
b. Organizacji imprez w tym kulturalnych i sportowych – PKD: 90.01, 90.02, 90.03; 93.19,
93.2;
c.

Działalności wydawniczej i produkcyjnej materiałów drukowanych, filmowych
i dźwiękowych – PKD: 58.11, 58.13, 58.14, 58.19; 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20;

d. Wytwarzaniu i sprzedaży przedmiotów artystycznych – PKD: 90.03, 47.99;
e. Sprzedaży książek, prasy i innych publikacji związanych z celami fundacji –
PKD: 47.99.
2. Działalność gospodarcza Fundacji powinna być podejmowana w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.
§ 28
1. Dochód z majątku oraz działalności

gospodarczej Fundacji

przeznaczany jest

z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego paragrafu na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może przeznaczyć dochód z majątku oraz działalności gospodarczej w miarę
potrzeby na działalność samej Fundacji oraz jej organów.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 29
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian co do celów Fundacji.
§ 30
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów w drodze Uchwały podjętej
bezwzględną

większością

wymienionego w §1 Statutu.

głosów przy

obecności

co

najmniej

jednego

Fundatora

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.
§ 32
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej
Uchwały.
§ 33
Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy
o fundacjach, podmiotom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez
Radę Fundatorów.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez Fundatorów Aktu Notarialnego
ustanawiającego Fundację.

Załącznik nr 1
do Statutu Fundacji „Aby nikt nie zginął”

Na podstawie §5 Statutu Fundacji ustanawia się logo Fundacji wg poniższego wzoru:

Aby nikt nie zginął

Opis logo: Cieniowany napis w języku polskim o treści „Aby nikt nie zginął”, czcionka Kuba_reczny.

