
Statut Fundacji Żyj Pełnią Życia

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żyj Pełnią Życia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97, z późn. zm.) i zgodnie z
przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez  Magdalenę Wołochowicz zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza – Kamilę Kamińską w kancelarii notarialnej w Warszawie
ul.Dereniowa 2/97 w dniu 10 września 2018.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3.  Terenem  działania  Fundacji  jest  cały  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4.  Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest:
a) Wspieranie właściwego budowania relacji damsko-męskich w celu tworzenia trwałych małżeństw
i rodzin.
b)  Wspieranie w praktycznym zrozumieniu Biblijnej wizji na kobiecość i męskość.
c)  Promowanie czystości przedmałżeńskiej.
d)  Promowanie zdrowego stylu życia.
e)  Promowanie poznawania i zastosowania Pisma Świętego w codziennym życiu.
f)  Inspirowanie do budowania osobistej relacji z Bogiem.

§ 7
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
a) Organizowanie konferencji, wykładów, seminariów, spotkań i warsztatów.
b) Indywidualne poradnictwo osobiste i korespondencyjne.
c)  Opracowywanie  i  propagowanie  materiałów  dotyczących  dziedzin  zainteresowania  (w formie



ulotek, broszur i książek, czasopism, nagrań audio i video).
Wyżej wymieniona działalność jest finansowana przez Fundację.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.

Majątek Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 10
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, subwencji oraz grantów i ofiarności publicznej;
c) zbiórek publicznych;
d) majątku Fundacji.
2.  Całość  dochodów  uzyskiwanych  przez  Fundację  jest  przeznaczana  wyłącznie  na  działalność
statutową.

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców i donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
3.  W przypadku powołania  Fundacji  do dziedziczenia jej  Zarząd składa oświadczenie o przejęciu
spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza,  i  to  tylko  pod  warunkiem,  że  wartość  aktywów  spadku
w sposób oczywisty przewyższa ewentualne zobowiązania.

Władze Fundacji

§ 12
1.Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają  wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w
tym kosztów podróży.

Rada Fundacji



§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od jednego do trzech członków.
3. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4.  Pozostałych członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
5. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu

Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. W przypadku postępowania niezgodnego z celami Fundacji odwołanie członka Rady i przez to

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozosta-
łych członków Rady Fundacji większością głosów.  

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmier-
ci członka Rady.

8. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fun-
dacji wygasa.

10. Rada Fundacji  wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub

Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji  podejmuje decyzje w formie uchwał,  przy obecności  ponad połowy członków,

zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15
Do zadań Rady należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji i członków Zarządu Fundacji.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom

Zarządu absolutorium.
4. Nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji o akceptacji lub odrzuceniu proponowanych przez Zarząd zmian w Statu-

cie Fundacji. 
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji

Fundacji.

§ 16
Rada Fundacji  w celu wykonania swych zadań jest  uprawniona do żądania  od Zarządu Fundacji



przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących  działalności  Fundacji,  dokonywania  rewizji
majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez kolejne kadencje bez ograniczeń.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości, lub jej poszczególni członkowie, mogą być odwołani przez Radę Fun-

dacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów.

§ 18
1. Zarząd 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) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Funda-

cji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych orga-

nów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem w sprawie ewentualnych zmian statutu Fundacji, połączenia z

inną Fundacją czy likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, z zachowaniem przynaj-

mniej 7-dniowego wyprzedzenia.
5. Zarząd co roku, do dnia 31 marca następnego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Funda-

cji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
2.  W  sprawach  dotyczących  zatrudniania  pracowników  oraz  w  sprawach  nie  związanych
z zaciąganiem  zobowiązań  majątkowych  powyżej  5.000zł  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych)  –
oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  może  składać  jednoosobowo  Prezes  Fundacji,  albo  dwaj
członkowie Zarządu Fundacji.



Zmiana Statutu

§ 20
1. Wszelkie zmiany w Statucie Fundacji  mogą być dokonane tylko jednomyślną Uchwałą Zarządu
Fundacji.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21
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 mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.

§ 22
W  sprawach  połączenia  z  inną  Fundacją  właściwy  jest  Zarząd,  przy  czym  jego  decyzje  zapada
w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 23
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 Zarząd Fundacji.

§ 24
Decyzję o ewentualnej likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25
Środki  finansowe  i  majątek  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  mogą  zostać  przeznaczone  mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych
celach.

Stan z dnia 30.09.2019 r.

Justyna Połom Kaja Ciszewska
Prezes Zarządu Członek Zarządu


