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Statut Fundacji RADOŚĆ EWANGELII 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Radość Ewangelii, dla której zostaje ustalony niniejszy statut, zwana dalej Fundacją, 
została ustanowiona przez Anetę Puszko, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 
31.10.2018 roku, sporządzonym przez notariusza panią Agnieszkę Białaszewską w kancelarii 
notarialnej w Gdańsku, ul. Piekarnicza 2 A i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 
6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.  

2. W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami zgodnymi z nauczaniem Kościoła Katolickiego 
oraz treściami zawartymi w Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego Franciszka „EVANGELII 
GAUDIUM”.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla bardziej efektywnego 
realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju. 

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki 
terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały. Pracę w tych miejscach nadzoruje Zarząd 
Fundacji.

§ 3

Ministrem sprawującym nadzór, ze względu na cele Fundacji, jest minister właściwy ds. kultury  
i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.  

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

1. Celem Fundacji jest realizacja wskazań zawartych w Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka 
„EVANGELII GAUDIUM”, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata  
i przeżywać radość ze spotkania Jezusa oraz głoszenia i życia Ewangelią w życiu codziennym. Będzie 
się to odbywało m.in. przez: 

a) przekazywanie zawartego w Evangelii Gaudium zaproszenia Papieża Franciszka  
do nieustannego odnawiania osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem,
do podejmowania gotowości spotkania się z Nim oraz szukania Go każdego dnia,  

b) dzielnie się z innymi Słowem – Dobrą Nowiną w bardzo różnorodnych formach przekazu 
dostosowanych do środowiska, grupy, kultury itp.,  

c) dzielenie się z innymi radością mającą swoje źródło w tryskającym sercu Jezusa,  

d) dzielenie się z innymi dobrem, poprzez uznawanie godności i potrzeb drugiego człowieka, 
szukanie jego dobra oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wspierania 
społeczeństwa, 
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e) podejmowanie działań mających na celu wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie 
wzajemnych relacji opartych na zaufaniu i szacunku, pomoc rodzinom i ich członkom 
będącym w kryzysie, a także niepełnosprawnym, 

f) organizowanie i udzielanie pomocy osobom dotkniętym różnego rodzaju dysfunkcjami 
społecznymi m.in. poprzez stawanie się Bożymi narzędziami wyzwolenia i promocji ubogich, 

g) podejmowanie działań formacyjnych, motywujących, umacniających i uzdrawiających  
dedykowanych osobom zaangażowanym w duszpasterstwo i innym, 

h) organizowanie inicjatyw podejmowanych w ramach nowej ewangelizacji,

i) wspieranie innych organizacji i instytucji w zakresie podejmowanych działań zgodnych  
z celami Fundacji.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) promowanie nauczania Papieża Franciszka – a szczególnie wskazań zawartych  
w Adhortacji Apostolskiej „EVANGELII GAUDIUM”,

b) organizowanie i prowadzenie rekolekcji, warsztatów, szkoleń, spotkań, wyjazdów oraz sesji 
szkoleniowych, formacyjnych i integracyjnych, konferencji, sympozjów, pielgrzymek, obozów
oraz wypoczynku dla dzieci i dorosłych, 

c) podejmowanie działań misyjnych, ewangelizacyjnych oraz na rzecz jedności chrześcijan, 

d) organizowanie i finansowanie wydarzeń artystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz 
konkursów realizujących cele Fundacji, 

e) pomoc w podejmowaniu działań zmierzających do wprowadzenia reform opisanych w 
„EVANGELII GAUDIUM”, w grupach, wspólnotach, parafiach,

f) wspieranie oraz zakładanie i kierowanie instytucjami zgodnymi z celami Fundacji, m.in. centra 
formacyjne, szkoleniowe, domy rekolekcyjne, centra i placówki mające na celu odbudowę 
duchowo-psychologiczną potrzebujących, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz niesienie 
pomocy ubogim,

g) posługę modlitwą wstawienniczą,  

h) organizowanie działań w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej, 

i) wspieranie inicjatyw oraz organizowanie pomocy materialnej, środowiskowej  
i finansowej osobom potrzebującym – zgodnie z zapisami w § 5,  

j) promocję i organizację wolontariatu,  

k) prowadzenie strony internetowej oraz podejmowanie innych działań promocyjnych przy 
użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na 
temat wskazań zawartych w „EVANGELII GAUDIUM” oraz działalności Fundacji,  

l) wydawanie materiałów formacyjnych, edukacyjnych i publikacji,  

m) wydawanie i dystrybucja nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

n) wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, 

o) wspieranie materialne i organizacyjne przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji,  

p) wspieranie podejmowanych działań oraz współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i 
osobami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji, 

q) pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz usług, wspomagających działania 
zgodne z celami Fundacji, m.in. poprzez organizację zbiórek publicznych. 
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2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną  
i odpłatną.  

III. MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowią:  

a) fundusz założycielski w kwocie tysiąca złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w 
akcie notarialnym jej ustanowienia,

b) inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej 
działalności i bieżącego utrzymania. 

§ 8

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:  

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji,  

e) dochodów z działalności statutowej Fundacji, 

e) odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych.  

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową oraz 
na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami musi być przeznaczona na działalność pożytku publicznego.  

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 
Zarząd Fundacji. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia  
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd. 

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.  

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 10

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jest organem zarządzającym Fundacji  
i reprezentującym ją na zewnątrz.  

2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa. Fundator wchodzi  
w skład pierwszej kadencji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu. Członków Zarządu pierwszej 
kadencji powołuje uchwałą Fundator, natomiast członków Zarządu kolejnych kadencji powołuje 
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Rada na drodze uchwały. Upoważnienie do kooptacji członków przypada analogicznie – w pierwszej 
kadencji uprawnienia te ma Fundator, w kolejnych Rada.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej 
niż jedną kadencję. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek: 

a) upływu kadencji, 

b) śmierci członka Zarządu, 

c) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, 

d) odwołania przez Radę. 

5. Rada może odwołać członka Zarządu w przypadku: 

a) rażącego naruszenia przez niego postanowień Statutu lub wydanych na jego podstawie 
uchwał Rady lub Zarządu, 

b) działania przez niego na szkodę Fundacji, w szczególności w przypadku jego rażącej 
niegospodarności lub nierzetelności, 

c) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji członka 
Zarządu. 

6. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:  

a) wykonywanie postanowień Statutu oraz uchwał Rady i Zarządu, 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

c) opracowywanie programu działalności Fundacji zgodnych z założeniami Statutu i jego 
realizacja,

d) organizacja pracy i prowadzenie spraw Fundacji,

e) decydowanie o utworzeniu lub likwidacji stałych i czasowych placówek terenowych, biur i 
przedstawicielstw oraz oddziałów, 

f) zarządzanie majątkiem Fundacji, 

g) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz pozyskiwanie funduszy,

h) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,  

i) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,  
z zastrzeżeniem § 11, ust 7 b) 

j) udzielanie informacji na temat bieżącej działalności Fundacji na życzenie Rady, 

k) sporządzanie i przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego 
Radzie oraz uzyskanie pokwitowania przez wszystkich członków Rady,  

l) coroczne składanie sprawozdania z działalności Fundacji za ubiegły rok obrotowy.  

7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem  
ust. 8, składać może każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, w których wartość przekracza 
5000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) składa dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym 
Prezes.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy; 
zwołuje je i przewodniczy im Prezes Fundacji.  

10. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym – zwykłą większością głosów jego członków 
obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
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11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku  
z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji oraz wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez 
Radę.  

§ 11

1. Organem wewnętrznej kontroli i nadzoru oraz opiniującym i doradczym nad działalnością Fundacji 
jest Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, składająca się z trzech do pięciu osób.  

2. Każdy z członków Rady powoływany jest imiennie przez Fundatora. Fundator wyznacza jedną 
osobę na Przewodniczącego Rady. Cała Rada, jak i też każdy z jej członków z osobna, może być  
w każdym czasie odwołany. Fundator podejmuje decyzje o członkostwie w Radzie na drodze 
uchwały.  

3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatora, bądź po 
śmierci członka Rady.  

4. Po śmierci Fundatora powołania osób do Rady lub odwołania członka Rady dokonuje sama Rada 
większością głosów (nie uwzględniając głosu członka, którego dotyczy odwołanie).  

5. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Rady, 

b) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnienie przez niego funkcji członka 
Rady,

c) rażącego naruszania przez niego postanowień Statutu albo wydanych na jego podstawie 
uchwał Rady lub Zarządu, 

d) działania przez niego na szkodę Fundacji. 

6. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej.  

7. Do kompetencji Rady należy:  

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z wyjątkiem osób w pierwszej 
kadencji, które powołuje Fundator,  

b) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji - 
umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji dwu członków Rady, w tym 
Przewodniczący 

c) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji,  

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

e) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu,  

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
sporządzonego przez Zarząd Fundacji.  

8. Posiedzenie Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenie 
zwołuje Przewodniczący Rady. 

9. Rada podejmuje wszystkie uchwały na drodze jawnego głosowania większością głosów przy 
obecności wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Rady, z zastrzeżeniem §15  
i §17. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

10. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada może podejmować uchwały za 
pomocą środków komunikowania na odległość, poza posiedzeniem. 

11. Pełnienie funkcji w Radzie Fundacji jest nieodpłatne. Członkom Rady może przysługiwać zwrot 
kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji.  
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§ 12

Członkiem Rady i Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

§ 13

Zabrania się:  

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we 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”.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.  

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.  

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

V. LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 15

Likwidacja Fundacji następuje na mocy jednomyślnej uchwały podjętej przez Radę Fundacji przy 
obecności wszystkich członków Rady lub decyzji i uchwały Fundatora. Rada uchwali likwidatora 
Fundacji oraz określi tryb likwidacji.  

§ 16

W przypadku likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na rzecz Wspólnoty monastycznej
od Betlejem, od Wniebowzięcia NMP i od św. Brunona w Grabowcu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na drodze uchwały Fundatora lub uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Rady Fundacji, podjętej z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

Gdańsk, 31.10.2018r. 


