STATUT FUNDACJI
LUCE
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Fundacja LUCE, zwana dalej „Fundacją”, jest ustanowiona przez Iwonę Gaweł
zam. w Bielsku-Białej, ul. Dembowskiego 10/28, Katarzynę Dudkiewicz zam.
w Oświęcimiu, ul. Piłsudskiego 22, ks. Mateusza Dudkiewicza zam.
w Oświęcimiu, ul. Piłsudskiego 22 zwanych dalej „Fundatorami”.
Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu
19 września 2014r. w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Bielsku - Białej,
repetytorium A, numer 517/2014.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została utworzona dla realizacji opisanych w niniejszym statucie celów
społecznie użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej.
Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1991 nr
46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
§2

1.
2.
3.

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.
§3

1.
2.

Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicie lstwa, filie oraz inne jednostki organizacyjne zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Fundacja może przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek.
§4

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.
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§5
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§6
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział II.
CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§7
1. Celami statutowym Fundacji są działania z zakresu:
1) Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki
stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w
określonych warunkach społecznych poprzez edukację, wsparcie, pomoc i
służbę wzajemną;
2) Pomoc społeczna najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby
niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem
społecznym, a także ich rodziny;
3) Upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje
się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane
w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej,
światowej;
4) Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w
ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją
chrześcijańską;
5) Inicjowanie ruchów samopomocowych i woluntarystycznych;
6) Wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i
ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowania przyjaznych
przyrodzie postaw społecznych.
7) Działalności charytatywnej;
8) Ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie
albo pośrednie zróżnicowanie praw lub obowiązków obywateli;
9) Pomocy ofiarom przestępstw;
10) Ochrony praw i wolności osoby ludzkiej;
11) Promocji i organizacji wolontariatu;
12) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) Działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
15) Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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§8
1. Cele statutowe Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:
1) wspieranie i tworzenie jednostek zapewniających schronienie, posiłki,
pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i zawodową;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez szkolenia, kursy, tworzenie
programów i instytucji zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe
i społeczne tym, którzy tego potrzebują;
3) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych,
prowadzenie własnych gospodarstw ekologicznych, warsztatów
rzemieślniczych, sklepów, punktów usług wielobranżowych, powoływanie
spółdzielni, spółek, zrzeszeń gospodarczych;
4) wzajemną pomoc i współpracę, inicjowanie i wspieranie ruchów
samopomocowych;
5) organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego
6) czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i
sumienności wśród osób zaangażowanych w działalność Fundacji;
7) współpraca z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w Polsce i
zagranicą;
8) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, aukcje,
loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych;
9) inspirowanie, prowadzenie przedsięwzięć integrujących osoby i
środowiska zaangażowane w działalność Fundacji, takie jak imprezy o
charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym;
10) prowadzenie działalności wydawniczej i wydawanie samodzielnych
publikacji;
11) prowadzenie działalności promocyjnej;
12) poszukiwanie pozytywnych i konstruktywnych rozwiązań formacyjnych
społeczeństwa i tworzenie warunków do odbudowywania osobowości
zniszczonej przez system totalitarny w Polsce;
13) podejmowanie formacji dzieci i młodzieży poprzez różne formy
wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
14) współdziałanie z różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją
młodzieży.
15) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych
16) pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i chorobach,
17) finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez
szkoły;
18) zgłaszanie swojego udziału do toczących się postępowań karnych;
19) wytaczanie powództw w sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz
w sprawach o ochronę konsumentów oraz przystępowanie do
postępowań toczących się na skutek wniesienia pozwu przez Fundacje;
20) wytaczanie za zgodą obywateli i na ich rzecz powództw w sprawach z
zakresu
ochrony
równości
oraz
niedyskryminacji
wywołanej
bezpodstawnym bezpośrednim lub pośrednim zróżnicowaniem praw i
obowiązków oraz przystępowanie za zgodą obywateli do toczących się
już postępowań;
21) wytaczanie za zgodą obywateli i na ich rzecz powództw w sprawach
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o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem
niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego oraz za zgodą obywateli przystępowanie do toczących się już
postępowań;
22) wszczynanie postępowań administracyjnych oraz udział w toczących się
postępowaniach.
2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami
państwowymi, samorządowymi, osobami fizycznymi oraz prawnymi oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną z
świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami prawnymi.
3.
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać
działalność
innych organizacji społecznych, osób prawnych oraz fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
4. Realizacja celów statutowych może następować odpłatnie.
Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 złotych
(słownie: dwa i pół tysiąca złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości oraz
ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)
na realizację celów statutowych Fundacji oraz w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych)
na działalność gospodarczą.
§ 10
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów zwykłych oraz windykacyjnych;
b) dotacji, subwencji oraz grantów ze środków publicznych oraz prywatnych;
c) ze zbiórek i imprez publicznych;
d) sponsoringu;
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;
f) odsetek i lokat bankowych;
g) środków europejskich;
h) działalności gospodarczej;
i) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
j) innych źródeł.
2. Wszelkie przychody Fundacji będą przeznaczone na realizację jej celów
statutowych;
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 11
1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej o której mowa w § 6 podejmuje
Zarząd.
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2. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja
uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to
wymagane przez przepisy prawa.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą określoną
według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:
18.11.Z Drukowanie gazet,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona
na straganach i targowiskach,
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach,
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe,
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
58.11.Z Wydawanie książek,
58.13.Z Wydawanie gazet,
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach
drukowanych,
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
74.20.Z Działalność fotograficzna,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
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78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
79.11.A Działalność agentów turystycznych,
79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.59.A Nauka języków obcych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D Działalność paramedyczna,
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§ 12
Organy Fundacji nie mają prawa:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej założyciela, członków organów fundacji lub jej pracowników
oraz osób, z którymi założyciel fundacji, członkowie jej organów oraz jej
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pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej założyciela, członków organów
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz założyciela fundacji, członków organów
Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą założyciel
fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 14
1. Członkowie organów Fundacji odpowiadają wobec Fundacji za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
postanowieniami statutu.
2. Członkowie organów Fundacji wykonujący swoje obowiązki społecznie,
są obowiązani dokładać przy tym należytej staranności.
3. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 2, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby
te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
§ 15
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji
RADA FUNDACJI
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym, a także stanowiącym
w sprawach wymienionych w § 19.
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2. Rada Fundacji składa się z dwóch członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych
członków Rady, w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje, powołuje
swą decyzją Rada.
4. Kadencja członka Rady trwa 4 lata. Członkiem Rady można być przez więcej
niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci,
c) upływu kadencji.
6. Decyzja dotycząca nowych członków powinna zostać podjęta niezwłocznie.
W przypadku wskazanym w ust. 5 pkt c), decyzja powinna zostać podjęta
co najmniej na jeden miesiąc przed upływem kadencji.
7. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
8. Rada, ze swojego grona, wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje
pracami Rady, reprezentują ją na zewnątrz i przewodniczy obradom Rady.
§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu, zgłoszony na piśmie. W przypadku pisemnego wniosku Zarządu,
Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Zarząd Fundacji.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych zwykłą większością
głosów.
§ 18
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom zarządu absolutorium,
b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
c) nadzór nad działalnością Fundacji.
d) wybór Prezesa Zarządu zgodnie z § 19.
§ 19
W razie śmierci, zrzeczenia się mandatu, ubezwłasnowolnienia albo niewskazania
nowego Prezesa, Prezesa Zarządu powołuje Rada.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
2. Z mocy statutu w skład członków Zarządu wchodzą Fundatorzy wymienieni
w § 1 ust. 1 statutu.
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3. Z mocy statutu Prezesem Zarządu jest ks. Mateusz Dudkiewicz. Wiceprezesami
są Katarzyna Dudkiewicz i Iwona Gaweł.
4. Prezes Zarządu wyznacza kolejnego Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
W przypadku o którym mowa w § 19 Prezesa Zarządu powołuje Rada.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) ubezwłasnowolnienia,
c) pisemnego zrzeczenia się mandatu
6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 21
1. Zarząd Fundacji 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) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji Rady Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji oraz grantów,
zaciąganie zobowiązań finansowych,
f) zmiany statutu Fundacji poprzez uchwały podjęte jednomyślnie przez
wszystkich członków Zarządu w obecności wszystkich członków Zarządu,
g) połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;
h) tworzenie i znoszenia oddziałów, zakładów i innych jednostek organizacyjnych
Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt f). W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
§ 22
Do składnia oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu
oraz każdy z Wiceprezesów.
§ 23
Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnionych funkcji pobierać wynagrodzenie.
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Rozdział VI.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 24
1.
2.
3.
4.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Prezes Zarządu.
Majątek Fundacji po jej likwidacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji minister ds. oświaty i wychowania.
§ 26
Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły
właściwemu ministrowi w terminie do dnia wskazanego przepisami prawa. (art. 12
ustawy o fundacjach)
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.
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