Fundatorzy Fundacji Woda Życia – OIKOS działając na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 40 ze zm.)
ustalają statut fundacji o następującej treści:

Statut Fundacji Woda Życia – OIKOS
ustalony przez Fundatorów Fundacji w dniu 22 listopada 2017 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Woda Życia – OIKOS zwana dalej Fundacją, ustanowiona
została przez Fundatorów w dniu 15 listopada 2017 r. aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Bożenę Handzlik w Kancelarii Notarialnej w Warszawie i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.)
oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki
społecznej.
Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§7
Celami Fundacji są:
1) propagowanie chrześcijańskich wartości oraz chrześcijańskiej kultury i sztuki;
2) propagowanie parafialnego systemu komórek ewangelizacyjnych;
3) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) propagowanie i prowadzenie działalności ewangelicznej;
5) integrowanie i aktywizacja społeczności chrześcijańskiej;
6) wspieranie działalności Kościoła Katolickiego;
7) działalność charytatywna;
8) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9) promowanie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki biblijnej;

1

10) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą;
11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
13) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, sesji naukowych, koncertów,
wystaw, spektakli oraz masowych imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i
religijnych;
2) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, spotkań oraz wyjazdów formacyjnych i
integracyjnych;
3) organizowanie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących
zdobywaniu, i upowszechnianiu wiedzy;
4) tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji,
archiwów, stron internetowych;
5) pomoc w organizowaniu grupom/wspólnotom rekolekcji i pielgrzymek, w
szczególności poprzez nieodpłatne administrowanie zgromadzonymi prze te
grupę/wspólnotę środkami pieniężnymi;
6) działalność wydawniczą;
7) udzielanie wsparcia finansowanego w formie stypendiów;
8) udzielanie wsparcia finansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej;
9) współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami
organizacyjnymi Kościoła Katolickiego, prowadzącymi działalność w zakresie objętym
celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnym
profilu działania;
10) organizowanie zbiórek publicznych.
§9
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może korzystać ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536).
Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł
2. Dochodami Fundacji są:
a. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
b. dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości;
c. dochody z działalności Fundacji;
d. dochody z lokat bankowych;
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e. dochody ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014
r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498).
f. inne źródła.
Rozdział IV
Zarząd i Rada Fundacji
§ 11
Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.
§ 12
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji większością
głosów. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołują
Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
a) z upływem kadencji,
b) na skutek rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
c) z chwilą śmierci Członka Zarządu,
d) z chwilą odwołania z Zarządu przez Radę Fundacji.
6. Zarząd działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes
Zarządu lub Wiceprezes.
8. W sprawach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości przez Fundację, a także
zaciągnięcia przez nią zobowiązania w kwocie przekraczającej 100000 zł (sto tysięcy
złotych), konieczna jest zgoda Rady Fundacji.
9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników Fundacji.
10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa
Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na
kwartał.
§ 13
1.
2.
3.
4.
5.

Rada Fundacji składa się z sześciu do dwunastu osób, w tym Przewodniczącego Rady.
Pierwszą Radę Fundacji wybierają Fundatorzy.
Kadencja Członka Rady Fundacji trwa 4 lata.
Członków Rady Fundacji na kolejną kadencję wybiera Rada Fundacji.
Kandydata na członka Rady Fundacji może zgłosić każdy Członek Zarządu oraz każdy
członek Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje:
a) z upływem kadencji,
b) na skutek rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
c) z chwilą śmierci Członka Rady
d) z chwilą odwołania z Rady przez Radę Fundacji.
7. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3

8. Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada Fundacji. Pierwszego
Przewodniczącego Rady Fundacji wybierają Fundatorzy. Przewodniczący Rady
Fundacji reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz kieruje jej pracami.
9. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na pół roku.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej sześciu członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 11. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 5 lit. d, § 13 ust. 6 lit. d, § 15 ust. 1, uchwały
zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co
najmniej sześciu członków Rady Fundacji.
12. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w przypadku
wakatu na tym stanowisku posiedzenie Rady Fundacji w celu wyboru
Przewodniczącego Rady Fundacji zwołuje Prezes Zarządu niezwłocznie po powzięciu
informacji o zwolnieniu się stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji, jednak nie
później niż w ciągu miesiąca.
13. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i
nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
14. Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;
b) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
Fundacji;
c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
d) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
e) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków;
g) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych
Fundacji;
h) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
i) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji;
j) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji;
k) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co
do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych;
l) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w
szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
temu celowi Fundacji.
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§ 15
1. Zmiany w Statucie Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji i sposobu ich realizacji
dokonuje Rada Fundacji.
2. Wniosek o zmianę Statutu może złożyć Zarząd lub każdy członek Rady Fundacji.
§ 16
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r.
Fundatorzy:
Ks. Roman Trzciński
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Grzegorz Guzel

_______________________________

Agnieszka Janczura
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Piotr Kobza
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Małgorzata Pietrzyk
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