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Statut Fundacji 

Chrześcijańska Fundacja DOXA 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Chrześcijańska Fundacja Doxa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Jarosława Boguckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez 

notariusza Piotra Garusa we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Piotr Garus, Paweł Godorowski 

spółka cywilna przy placu Powstańców Śląskich 17A/217, w dniu 02 października 2019 roku działa 

na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundację ustanowiono na czas nieokreślony. 

3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie  

z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

 

§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, związków i stowarzyszeń. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o zbliżonych celach działania i dopuszczonych prawem polskim. 

4.  

§ 5 

1. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja może uhonorować osoby związane z działalnością Fundacji z okazji ich jubileuszy 

oraz ważnych uroczystości. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. Cele religijne: 

a) krzewienie wiary oraz wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii  

i Kościoła Katolickiego, 

b) działalność ekumeniczna, 

c) organizacja i prowadzenie spotkań modlitewnych oraz miejsc modlitwy, 

d) wspieranie kościołów, wspólnot i innych organizacji chrześcijańskich 

2. Cele oświatowo-wychowawcze i naukowe: 

a) promowanie wartości życia i rodziny, 

b) edukacja religijna i etyczna, 

c) edukacja techniczna, muzyczna i artystyczna, 
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d) wychowanie moralne dzieci i młodzieży w oparciu o wartości chrześcijańskie, 

e) pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem oraz relacji 

wspólnotowych, 

f) przyczynianie się do rozwoju teologii oraz jej promocja w społeczeństwie. 

3. Cele dobroczynne i pomocy społecznej: 

a) pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

b) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz społecznie wykluczonym. 

c) wspieranie organizacji pożytku publicznego. 

4. Cele kulturalne i artystyczne: 

a) promocja i rozwój kultury chrześcijańskiej, 

b) wspieranie artystów chrześcijańskich. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a) działalność ewangelizacyjno-misyjną, 

b) organizację warsztatów, konferencji, rekolekcji, szkoleń, kursów, katechez, 

c) wspieranie wspólnot kościelnych w realizacji ich celów liturgicznych  

i ewangelizacyjnych, 

d) tworzenie i finansowanie miejsc modlitwy, 

e) nawiązywanie kontaktów i współpracy z chrześcijanami różnych wyznań oraz promowanie 

idei jedności Kościoła Chrystusowego, 

f) wynajem, zakup pomieszczeń i innych nieruchomości na potrzeby realizacji celów Fundacji, 

g) zakup i udostępnianie sprzętu wymaganego do realizacji celów Fundacji, 

h) organizację spotkań modlitewnych, wieczorów chwały, czuwań, prelekcji, 

i) organizację i promocję wydarzeń propagujących wartości życia i rodziny, 

j) działalność wydawniczą, medialną i reklamową, 

k) prowadzenie serwisów internetowych, 

l) prowadzenie transmisji internetowych,  

m) organizację festynów, kiermaszów, pikników, 

n) organizację koncertów, przedstawień i wystaw, 

o) organizację pielgrzymek, 

p) prowadzenie badań naukowych i działalność dydaktyczną, 

q) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów dla osób zaangażowanych  

w działalność w zakresie objętym celami Fundacji, 

r) organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych, 

s) organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, 

t) wspieranie służb chrześcijańskich i osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z 

celami Fundacji, 

u) przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących 

w niedostatku, 

v) przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, 

w) organizację i finansowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych o profilu chrześcijańskim, 

x) wspieranie rozwoju i promocję chrześcijańskich form rozrywki, 

y) współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami 

pozarządowymi i władzami kościelnymi w zakresie realizacji celów statutowych. 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z 

jej celami. 
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Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji tworzy jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 

2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych 00/100) wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz 

inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę w 

wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). 

 

§ 10 

Fundacja może w toku działania nabywać majątek i uzyskiwać dochody w drodze czynności prawnych 

i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych i 

fizycznych, instytucji państwowych i samorządowych, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji, 

5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów 

wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, 

6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 

§ 11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie 

działalności statutowej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie, według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności: 

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

32.40.Z Produkcja gier i zabawek; 

58.11.Z Wydawanie książek; 

58.13.Z Wydawanie gazet; 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami  

telewizyjnymi; 

59.13.Z  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów; 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

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; 
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55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne; 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; 

63.12.Z Działalność portali internetowych; 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana; 

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; 

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; 

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; 

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim; 

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie; 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; 

86.90.D Działalność paramedyczna; 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi; 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej 

wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Fundacja 

podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odpowiednimi przepisami prawa. 

 

§ 12 

1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji oraz odsetek 

bankowych pochodzących z tych źródeł mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów 

Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez nią długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 
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Władze Fundacji 

 

§ 13 

1. Władzami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

2. Członkowie Zarządu i Rady mogą otrzymywać z tytułu udziału w pracach tych organów zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. 

 

§ 14 

1. Fundator może być członkiem Zarządu albo Rady. 

2. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu. 

3. Fundator powołuje pozostałych członków pierwszego Zarządu. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 15 

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób powoływanych przez Radę na czteroletnią kadencję 

z zastrzeżeniem § 14. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek: 

a) upływu kadencji, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania z ważnej przyczyny, 

d) śmierci. 

4. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes powoływany przez Radę z zastrzeżeniem § 14. 

5. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady 

w szczególności w przypadku odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) planowanie oraz bieżące kierowanie działalnością Fundacji, 

b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d) zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia, 

e) określanie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez wolontariuszy, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji i grantów, 

g) ustanawianie tytułów honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 

h) podejmowanie decyzji w sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów. 

 

§ 17 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Zarządu może zwołać 

każdy jego członek. 

2. Dla skutecznego zwołania posiedzenia Zarządu wymaga się powiadomienia wszystkich jego 

członków. 
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3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby jego członków, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z 

głosem doradczym. 

5. Zarząd do końca maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie roczne sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok ubiegły. 

Rada Fundacji 

 

§ 18 

1. Rada jest organem nadzorczym, opiniującym i doradczym. 

2. Rada składa się̨ z co najmniej trzech i maksymalnie  pięciu osób i jest wybierana na 

pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje 

jej pracami.  

3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek: 

a) upływu kadencji, 

b) pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

c) odwołania z ważnej przyczyny, 

d) śmierci. 

5. Rada może odwołać członka Rady z ważnej przyczyny w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Rady. 

6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z Fundacją  

w stosunku pracy. 

7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka 

Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu 

odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy. 

8. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

 

§ 19 

Do kompetencji Rady należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

b) rozszerzenie lub zawężenie składu Zarządu, 

c) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach działalności Fundacji z własnej inicjatywy lub 

przedłożonych przez pozostałe organy Fundacji, 

d) proponowanie działań podejmowanych dla realizacji celów Fundacji, 

e) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, 

f) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, 

h) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji. 

 

§ 20 

1. Posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący 

Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub 

taki wniosek Zarządu. 

2. Dla skutecznego zwołania posiedzenia Rady wymaga się powiadomienia wszystkich jej 

członków. 
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3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 

jej członków, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Rady. 

4. Uchwały w sprawie rozszerzenia lub zawężenia składu Zarządu wymagają zgody wszystkich 

członków Rady. 

5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby z 

głosem doradczym. 

Sposób reprezentacji 

 

§ 21 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie każdy członek Zarządu. 

2. Jednakże rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 

10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) wymaga zgodnego oświadczenia woli 

przynajmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 22 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 

wszystkich członków Zarządu za uprzednią zgodą Rady. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 23 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie miałby 

ulec cel Fundacji. 

 

§ 24 

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za uprzednią 

zgodą Rady. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 26 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla wywołania skutków 

prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę. 

 

§ 27 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady na rzecz Kościoła katolickiego lub działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 

zbliżonych celach. 


