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S T A T U T 
Fundacji Theosis 

 
(TEKST JEDNOLITY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ RADY 

NADZORCZEJ FUNDACJI Z DNIA 20.10.2016 R. ORAZ Z DNIA 03.01.2017 R. ) 
 
 
 
I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 
 
 

§  1 
 

1. Fundacja Theosis, dla której zostaje ustalony niniejszy statut, zwana dalej Fundacją, zosta-
ła ustanowiona przez Monikę i Marcina małżonków Gajda aktem notarialnym z dnia 
24 sierpnia 2015 sporządzonym przez notariusza Wiesławę Alinę Włodarczyk-Wardacką 
w kancelarii notarialnej w Goleniowe, ul. J. Słowackiego 2 i działa na podstawie przepi-
sów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. Nr 46 poz.203 
z 1991 r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 
 

2. W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami zgodnymi z nauczaniem Kościoła Ka-
tolickiego. 

 
 

§  2 
 

1. Siedzibą Fundacji jest Bolechowo, gmina Goleniów, a terenem działalności obszar Rze-
czypospolitej Polskiej. 

 
 

§  3 
 

3. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja Theosis, a pośrodku godło 
Fundacji. 

4. Fundacja używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę i adres Fundacji oraz oznaczenie 
konta bankowego. 

§ 4 
 
Fundacja uzyskała osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru Fundacji. 
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II.  CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
 

§  5 
 

1. Celami Fundacji są: 
 

a) działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach chrześcijań-
skich, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie życia duchowego 
w tradycji karmelitańskiej i hezychastycznej, które owocuje w życiu społecznym ak-
ceptacją siebie samego i drugiego człowieka, dialogiem, współpracą, budowaniem 
przyjaźni, bezinteresowną służbą innym oraz otwartością na ludzi wyznających od-
mienne poglądy, 

 
b) promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię chrześcijań-

ską, ze szczególnym uwzględnieniem idei Chrześcijańskiej Terapii Integralnej, 
 

c) działalność prozdrowotna, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego 
i emocjonalnego, 

 
d) działalność charytatywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdują-

cych się w złej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej, zdrowotnej lub 
materialnej. 
 

 
§  6 

 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 
 

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

b) wydawanie materiałów edukacyjnych i publikacji, 
 

c) tworzenie ośrodków duchowości i wparcia terapeutycznego, stacjonarnych i o charak-
terze pobytu dziennego, ze wsparciem indywidualnym i grupowym, 
 

d) organizowanie rekolekcji, warsztatów, szkoleń, sesji formacyjnych, festiwali, piel-
grzymek, konferencji i badań naukowych, działań artystycznych i kulturalnych, 

 
e) organizowanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, rzeczowej lub finansowej oso-

bom wymienionym w § 5, pkt 1, ppkt d, 
 

f) organizowanie woluntariatu, 
 

g) organizowanie zbiórek publicznych. 
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2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieod-

płatną i odpłatną. 
 
 

3. Działalność odpłatna Fundacji może obejmować: 
 

a) wydawanie materiałów edukacyjnych i publikacji, 
 

b) tworzenie ośrodków duchowości i wparcia terapeutycznego, stacjonarnych 
i o charakterze pobytu dziennego, ze wsparciem indywidualnym i grupowym, 
 

c) organizowanie rekolekcji, warsztatów, szkoleń, sesji formacyjnych, festiwali, piel-
grzymek, konferencji i badań naukowych, 

 
d) organizowanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej lub rzeczowej osobom wymie-

nionym w § 5, pkt 1, ppkt d. 
 

4. Fundacja, dla uzyskania dochodów służących w całości realizacji swoich celów statuto-
wych, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

a) PKD 46.43.Z - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 
b) PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, 
c) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 
d) PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach, 
e) PKD 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach, 
f) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, stra-

ganami i targowiskami, 
g) PKD 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwatero-

wania, 
h) PKD 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
i) PKD 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne, 
j) PKD 58.11.Z - wydawanie książek, 
k) PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
l) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza, 
m) PKD 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
n) PKD 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi, 
o) PKD 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych, 
p) PKD 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
q) PKD 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w me-

diach drukowanych,  
r) PKD 73.12.D. - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozo-
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stałych mediach, 
s) PKD 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  
t) PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowa-

ne, 
u) PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, 
v) PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana, 
w) PKD 87.20.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi, 
x) PKD 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza, 
y) PKD 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
z) PKD 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
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III.  MAJĄTEK FUNDACJI 

 
 

§  7 
 

1. Majątek Fundacji stanowią: 
 
a) fundusz założycielski w kwocie tysiąca złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) wy-

mieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, 
b) inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację. 
 

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza wyodrębnione środki 
pieniężne w wysokości co najmniej 1000,00 złotych (jeden tysiąc złotych), odrębne od 
funduszu założycielskiego, uzyskane w toku jej funkcjonowania. 
 

3. Rokiem obrotowym  Fundacji jest rok kalendarzowy. 
 

§  8 
 
1. Dochody fundacji pochodzą z: 

 
a) subwencji osób prawnych, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d) dochodów z majątku Fundacji, 
e) dotacji ze środków publicznych, 
f) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 

 
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statu-

tową. 
 

§  9 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fundacja Theosis, Bolechowo 14, 72–100 Goleniów 
       ______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

6

 
 
 
 
IV.  RADA NADZORCZA ORAZ ZARZĄD FUNDACJI 

 
§ 10 

 
1. Organem wewnętrznej kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji jest Rada Nadzorcza 

Fundacji Theosis, zwana dalej „Radą”, składająca się z trzech osób. 
 

2. Każdy z członków Rady powoływany jest imiennie przez Fundatorów. Cała Rada, jak 
i też każdy z jej członków z osobna, może być w każdym czasie odwołany. Fundatorzy 
podejmują decyzje o członkostwie w Radzie na drodze jednomyślnej uchwały. Po śmierci 
jednego z Fundatorów, uchwały o członkostwie w Radzie podejmuje Fundator pozostają-
cy przy życiu.  

 
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania, bądź po śmierci członka Rady. 

 
4. Po śmierci Fundatorów powołania lub odwołania członka Rady dokonuje sama Rada 

większością głosów. 
 

5. Rada podejmuje wszystkie uchwały na drodze głosowania większością 2/3 głosów przy 
obecności wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Rady. 

 
6. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowac-
twa lub podległości służbowej. 

 
7. Do kompetencji Rady należy: 

 
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
b) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu 

Fundacji, 
c) sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji, 
d) przyjmowanie i kwitowanie rocznego sprawozdania merytorycznego 

i finansowego sporządzonego przez Zarząd Fundacji. 
 

8. Pełnienie funkcji w Radzie Fundacji jest nieodpłatne. Członkom Rady może przysługi-
wać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz 
Fundacji. 
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§ 11 
 

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

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób. Każdy z członków Zarządu powoływany jest 
imiennie przez Radę. Cały Zarząd, jak i też każdy z jego członków z osobna, może być 
w każdym czasie odwołany. Rada podejmuje decyzje o członkostwie w Zarządzie na dro-
dze jednomyślnej uchwały.  

 
3. Zarząd podejmuje wszystkie uchwały na drodze głosowania większością 2/3 głosów przy 

obecności wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Zarządu. 
 

4. Zarząd wybiera spośród siebie dyrektora Fundacji na okres pięciu lat. 
 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je i przewodniczy im dyrektor 
Fundacji. 

 
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym dyrektor. 

 
7. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
 

a) opracowywanie programu działalności Fundacji, 
b) organizacja pracy w Fundacji, 
c) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów, 
d) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Funda-

cji, 
e) udzielanie informacji na temat bieżącej działalności Fundacji na życzenie Rady, 
f) przedstawianie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Radzie 

Nadzorczej do dnia 31 stycznia i uzyskanie pokwitowania przez wszystkich człon-
ków Rady, 

g) coroczne składanie sprawozdania z działalności Fundacji za rok ubiegły do dnia 
31 marca. 

 
 

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z wyko-
nywaniem obowiązków na rzecz Fundacji oraz wynagrodzenie w wysokości ustalonej 
przez Radę. 
  

 
§ 12 

 
Członkiem Rady i Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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§ 13 
 

Zabrania się: 
 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członko-
wie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeń-
skim, 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 „osoba-
mi bliskimi”. 
 

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

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pra-
cowników 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 organi-
zacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasa-
dach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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V.  LIKWIDACJA  FUNDACJI 

 
 

§ 15 
 

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

§ 16 
 

W przypadku likwidacji Fundacji - nieruchomości i środki materialne stanowiące jej własność 
przechodzą na rzecz Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 
ul. Strzałowska 26b, 71–730 Szczecin. 
 
 
 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 17 

 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok 
ubiegły do dnia 31 marca. 

 
 

§ 18 
 

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 
wszystkich żyjących i zdolnych do głosowania członków Rady Fundacji. 

 


