STATUT
Fundacji „Opcja Benedykta”
§1
Fundacja „Opcja Benedykta”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
1. Artur Banasiak
2. Alicja Kulik
3. Przemysław Ludwiczak
4. Grzegorz Markowicz
5. Maria Rochowicz
6. Lidia Ujazdowska
(dalej zwanych „Fundatorami”) dnia 22 listopada 2019 r. (akt notarialny rep. A
numer 2164/2019) działa na podstawie prawa polskiego i niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma siedzibę w Olsztynie.
§3
Fundacja została założona na czas nieokreślony.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw społecznych.
§6
1. Celem Fundacji jest:

a. szerzenie kultury życia duchowego i wspieranie rozwoju osobowego

wszystkich poszukujących celu i sensu życia z uwzględnieniem liderów
społecznych i liderów sektora publicznego; promocja kultury i postaw
zgodnych z ostatecznym celem życia człowieka: ukierunkowanie na
pełnię życia zgodnie z Ewangelią w tradycji benedyktyńskiej;
b. pomoc osobom świeckim i duchowym, osobom prowadzącym formację

innych oraz ludziom po terapiach uzależnień w odnalezieniu sensu i ładu
we wszystkich wymiarach przez odnajdywanie równowagi w sferze
praca – życie, a także przez podejmowanie odpowiedzialności za dobro
wspólne

w

życiu

rodzinnym,

społecznym,

wspólnotowym,

obywatelskim i zawodowym, aż po wiarę i duchowość;
c. przeciwdziałanie

marginalizacji

i

wyrównywanie

szans

osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu utraty celu i sensu
życia poprzez zdobycie albo rozwinięcie umiejętności w procesie pracy
ze wspólnotą oraz na rzecz wspólnoty;
d. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu osób starszych;
e. rozwój kompetencji obecnych i przyszłych liderów społecznych,

duchowych, liderów życia religijnego, a także przedsiębiorców w
zgodzie z nauczaniem Ewangelii oraz formacją duchową opartą na
Regule św. Benedykta;
f. kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych oraz troska o

dziedzictwo kulturowe;
g. wspieranie edukacji ekologicznej i działanie na rzecz ekologicznego

rozwoju;

h. kształtowanie własnego ośrodka kulturotwórczego i wspomaganie

działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i rzemiosła w regionie
Warmii i Mazur.
2. Realizując

cele określone w ust. 1 Fundacja działa na rzecz

społeczeństwa poprzez działalność oświatową i doradztwo personalne w
formach niezarobkowych.
Rozdział 2.
Zadania i formy ich realizacji
§7
1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:
a. praktykowanie życia we wspólnocie opartej na szukaniu sensu życia i
harmonii oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku,
zaufaniu, uzupełnianiu się i wspieraniu;
b. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, naukowymi,
społeczno-kulturalnymi,

sektorem

prywatnym,

organizacjami

pozarządowymi i kościelnymi działającymi na rzecz profilaktyki
uzależnień oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
c. współpracę ze społecznością lokalną;
d. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych, w szczególności poprzez organizację i udział we
wspólnych konferencjach, seminariach, poprzez tworzenie publikacji
oraz poprzez inną działalność medialną;
e. promocję i organizację wolontariatu;

f. organizację szkoleń i warsztatów z zakresu kultury duchowej, rozwoju
osobistego i sztuki;
g. wspieranie inicjatyw kulturalnych wspólnot, w tym wspólnot lokalnych i
regionalnych, wyrastających z tradycji chrześcijańskiej (organizowanie
koncertów, wystaw, spotkań autorskich, projekcji filmowych, tworzenie
publikacji i inna działalność medialna);
h. organizowanie spotkań edukacyjnych dotyczących problemów ochrony
środowiska, promowanie i podejmowanie działań proekologicznych,
stosowanie odnawialnych źródeł energii i korzystanie z rozwiązań
gospodarski niskoemisyjnej;
i. organizowanie spotkań i wymiany informacji w zakresie działalności
pożytku publicznego realizowanego przez Fundację;
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego przez organizację
spotkań wsparcia rozwoju osobowego, działalność wydawniczą i medialną,
prowadzenie ośrodka duszpastersko-wypoczynkowego, organizację szkoleń i
warsztatów.
Rozdział 3.
Majątek i finanse
§8
1.

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 17.500,00 zł (siedmnaście tysięcy
pięćset złotych).

2.

Majątek Fundacji tworzy się z:
a. aktywów

pieniężnych

przeznaczonych

oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji;

przez

Fundatorów

w

b. darowizn, dotacji, spadków i zapisów;
c. dochodów z majątku własnego, zbiórek i imprez publicznych;
d. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§9
Środki majątkowe Fundacji przeznacza się na prowadzenie jej działalności statutowej.

§ 10
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 11
Zabrania się:
1.

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy 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 członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji 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 na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji;

4.

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

Rozdział 4.
Władze Fundacji
§ 12
1. Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji wraz z Asystentem Duchowym
(„Organy Fundacji”).
2. Członkowie Organów Fundacji, za wyjątkiem Asystenta Duchowego oraz
Fundatorów, są powoływani i odwoływani na cztery lata. Możliwe jest ponowne
powołanie tych samych osób do Organów Fundacji, a także odwołanie członków
Organów, z wyłączeniem Fundatorów przed upływem ustalonego okresu.
3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia. Skazanie
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe stanowi nieusuwalną przeszkodę w
wyborze na członka Rady oraz pozbawia członkostwa w Radzie. Możliwe jest
powołanie Fundatora na członka lub Prezesa Zarządu.

Zarząd
§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz
dwóch do czterech członków. Osoby wchodzące w skład Zarządu powołuje i
odwołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Rada może zawiesić lub odwołać osobę wchodzącą w skład Zarządu z pełnionego
stanowiska jeżeli narusza ona prawo lub niniejszy statut albo działa na szkodę
Fundacji. W razie potrzeby Rada może tymczasowo powierzyć pełnienie
obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji innej osobie do czasu powołania nowego
Prezesa. W okresie objętym zawieszeniem osobie zawieszonej nie przysługuje
wynagrodzenie.
3. Funkcję członka Zarządu może pełnić wyłącznie osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe. Skazanie prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe skutkuje automatyczną utratą statusu członka Zarządu.
§ 14
1.

Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje odpłatnie lub honorowo. Zasady
wynagradzania członków Zarządu pełniących funkcję odpłatnie ustala Rada.
Wynagrodzenie członków Zarządu pełniących funkcję odpłatnie nie może być
wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.

W wyjątkowych wypadkach członkowi Zarząd pełniącemu swoją funkcję
honorowo, z tytułu pełnienia funkcji w organie, może zostać przyznany zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 15
1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, kieruje jej działalnością oraz dba o
realizację celów statutowych Fundacji. Zarząd dokonuje czynności prawnych w
imieniu Fundacji, a także podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji,
które w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu nie są
zastrzeżone dla innych podmiotów.
2. Zarząd odpowiedzialny jest za sprawy pracownicze, w tym szczególności za
nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy oraz za ustalanie wynagrodzeń
pracowników Fundacji, przy czym wynagrodzenie takie nie może być jednak
wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Do czynności, które Zarząd może podjąć wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Rady zalicza się:
a. czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, w tym zaciąganie
zobowiązać przewyższających wartość 50.000 PLN netto;
b. przyjęcie darowizny, dotacji lub zapisu, jeżeli związane są z tym
szczególne warunki lub zobowiązania Fundacji;
c. nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej;
d. zwrot wydatków członkowi organu Fundacji wykonującemu swoją
funkcję honorowo;
e. wybór audytora badającego finanse Fundacji;
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
§ 16

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub
dwóch członków Zarządu łącznie.

Rada
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
2. Fundatorzy jednomyślnie wybierają od sześciu do dwunastu zwyczajnych
członków Rady, w tym także Asystenta Duchowego, przy czym trzech do pięciu
członków Rady Fundatorzy wybierają ze swojego grona, a pozostałych spoza
niego.
3. Członkowie Rady powoływani są na czas określony.
4. Po śmierci Fundatorów prawo do wskazywania następnych członków Rady, na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, przysługiwać będzie
Przewodniczącemu Rady.
5. Rada Fundacji może powołać Radę Programową, jako organ doradczy,
składający się z nie więcej niż sześciu osób zaproponowanych przez instytucje i
przedsiębiorstwa współpracujące z Fundacją lub udzielające jej wydatnej pomocy.
6. Rada ma obowiązek w sytuacjach rażąco sprzecznych z chrześcijańską misją
Fundacji wstrzymać działania Zarządu Fundacji.
7. Członkowie Rady mogą być odwoływani przed upływem okresu na który zostali
powołani zgodną decyzją Fundatorów z ważnych przyczyn, do których zaliczyć
należy w szczególności: niewywiązywanie się przez członka Rady z obowiązków,
działanie sprzeczne z prawem, niniejszym statutem bądź najlepszym interesem
fundacji oraz niezdolności do pełnienia funkcji
§ 18

1. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.
2. W wyjątkowych wypadkach członkowi Rady pełniącemu swoją funkcję
honorowo, z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, może zostać przyznany zwrot
uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 19
1.

Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego
Rady Fundacji.

2.

Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi zwyczajnemu swoje
uprawnienia na określony czas lub w określonym zakresie.

§ 20
1.

Do Rady Fundacji należy:
a. wyznaczanie ogólnych kierunków działań i rozwoju Fundacji;
b. nadzorowanie pracy Zarządu i udzielanie mu odpowiednich wytycznych

dotyczących prowadzenia Fundacji;
c. rozpatrywanie przedstawianych

przez Zarząd planów działalności

Fundacji i planów finansowych;
d. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdań

finansowych oraz udzielanie Zarządowi pokwitowania;
e. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, z zastrzeżeniem zapisu § 14

ust. 1 niniejszego statutu;
f. rozpatrywanie projektów sprawozdań składanych przez Zarząd organom

państwowym;
g. wykonywanie innych kompetencji powierzonych Radzie w niniejszym

statucie;

h. odwoływanie

Asystenta Duchowego z zastrzeżeniem warunków

określonych w § 23 ust. 2.
2.

Rada Fundacji może żądać od Zarządu przedstawienia informacji i wyjaśnień w
sprawach Fundacji.
§ 21

1. Posiedzenia Rady zwołuje co najmniej raz w roku jej przewodniczący lub
Asystent Duchowy, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady lub
Zarządu.

Po otrzymaniu wniosku przewodniczący zwołuje posiedzenie

niezwłocznie, jeśli wnioskodawca nie wskazał późniejszego terminu posiedzenia.
2. Na posiedzenie przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku
obrad, członków Rady i Zarząd.
3. Porządek obrad proponowany przez przewodniczącego może być rozszerzony
uchwałą Rady.
4. Prawidłowo zwołane posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Rady.
Uczestnictwo w posiedzeniu Rady jest możliwe za pośrednictwem środków
teleinformatycznych, przy czym w tym wypadku wykluczony jest udział członka
zwyczajnego w głosowaniu tajnym.
5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i
protokolant. Protokół przedstawia się Radzie do akceptacji na najbliższym
posiedzeniu.
6. W sprawach mniejszej wagi lub niecierpiących zwłoki przewodniczący może
poddać pod głosowanie projekt uchwały drogą korespondencyjną, przedstawiając
jego treść, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Rady uprawnionym do
głosowania i wyznaczając odpowiedni termin do zajęcia stanowiska.

7. Postanowienia ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Zarząd zapewnia biurową obsługę prac Rady.
§ 22
1.

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że niniejszy statut zastrzega
inną większość kwalifikowaną.

2.

Jeśli liczba głosów za przyjęciem uchwały jest równa liczbie głosów przeciwko
jej przyjęciu, decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady Fundacji.

Rada Programowa

1. Członkowie Rady Programowej powoływani są na 18 miesięcy.
2. Osoba, która pełni funkcję w Radzie Programowej może zostać wybrana
ponownie na kolejne kadencje.
3. Członkowie Rady Programowej nie posiadają prawa głosu nad uchwałami innych
organów Fundacji.
4. Rada Programowa pełni wobec Rady Fundacji funkcję doradczą. Wytyczne Rady
Programowej nie są wiążące dla pozostałych organów Fundacji.
Asystent Duchowy
§ 23

1.

Asystenta Duchowego, jako członka Rady, powołują Fundatorzy zgodnie z § 17
ust. 2 niniejszego statutu.

2.

Asystenta Duchowego może odwołać Rada Fundacji, większością 2/3 głosów,
tylko i wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez niego prawa bądź zasad
współżycia społecznego.

3.

Asystent Duchowy jest stałym członkiem Rady, który w imieniu Rady posiada
uprawnienia do kontrolowania i nadzorowania Fundacji w zakresie działalności
duszpasterskiej a także wyznaczania ogólnych kierunków działalności oraz
doradztwa w tym zakresie.

4.

Asystent Duchowy pełni swoją funkcję honorowo.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, jeżeli zostanie statutowo
zagwarantowane, że Fundacja działająca po połączeniu będzie realizować cele
określone w § 6.
2. Warunki połączenia powinny być zaakceptowane przez Radę Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie połączenia z inną Fundacją zgodnie
z § 22 statutu.

§ 25
1. Rada Fundacji stawia Fundację w stan likwidacji.

2. Stawiając Fundację w stan likwidacji, Rada Fundacji wyznacza likwidatora.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji i powołuje likwidatora
zgodnie z § 22.
4.

W przypadku, gdy w chwili likwidacji Fundacja będzie właścicielem
nieruchomości Rada Fundacji może postanowić, że majątek ten zostanie
spieniężony, a środki uzyskane ze sprzedaży pomniejszone o zobowiązania
zostaną przekazane na wskazany przez radę męski lub żeński klasztor
benedyktyński lub własność tego majątku zostanie przeniesiona na wskazany
przez radę męski lub żeński klasztor benedyktyński.

5.

Rada Fundacji może postanowić o innym przeznaczeniu majątku Fundacji

pozostałego po likwidacji jedynie z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

§ 26
1. Uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest Rada Fundacji.
2. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów działania Fundacji.
3. Uchwały w sprawie zmiany statutu Rada Fundacji podejmuje zgodnie z § 22
statutu.

