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STATUT  

FUNDACJI „ŚWIATŁO-ŻYCIE”  
Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2014 r. 

I. Postępowanie ogólne 

§ 1 

Fundacja otrzymuje nazwę „Światło-Życie” a jej siedzibą jest miasto Katowice.  

§ 2 

Fundacja prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.  

§ 3 

Fundacja posiada osobowość prawną.  

§ 4 

1. Fundacja działa na podstawie postanowień o fundacjach i statutu fundacji. 

2. Nadzór nad fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. 

II. Cele, zasady i formy działania fundacji. 

§ 5 

Celem działania fundacji jest:  

a. przeciwdziałanie uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, 

jak i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych, będących wynikiem rozwoju społecznego 

ludzkości, które wyrażać może się zarówno w doraźnych działaniach na rzecz konkretnych osób poprzez 

niesienie precyzyjnej, zindywidualizowanej pomocy osobom zagrożonym, jak również poprzez zorgani-

zowane formy pomocy o charakterze profilaktycznym i wychowawczym w postaci wszelkiej działalności 

związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, 

b. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, pozbawionym opieki i kobietom nie mającym 

możliwości wychowania potomstwa, zarówno w postaci materialnej, jak również poprzez dzia-

łalność związaną z nauką, edukacją i wychowaniem, 

c. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej wśród młodzieży i dorosłych dla 

zapobiegania patologiom społecznym i kształtowania ich postaw w duchu humanitaryzmu i głę-

bokiego poszanowania osoby ludzkiej w każdej fazie jej istnienia, zwłaszcza poprzez podtrzy-

mywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, jak również działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji. 



§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

a. tworzenie i prowadzenie stale lub okresowo działających ośrodków wychowawczych 

mających za zadanie w szczególności ograniczanie przyczyn i skutków zagrożeń wymie-

nionych w § 5 statutu, 

b. upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych służących prawidło-

wemu rozwojowi człowieka wolnego od nałogów i uzależnień, 

c. tworzenie i utrzymanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub doraźnie na rzecz re-

alizacji celów fundacji, 

d. bezpośrednie udzielanie pomocy materialnej ludziom, którzy tej pomocy w szczególny 

sposób potrzebują i nie mogą jej uzyskać z innych źródeł, 

e. współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne cele. 

f. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

h. prowadzenie kursów i szkoleń. 

i. prowadzenie szerokiego zakresu działalności kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej. 

 

2. Środki realizacji celów, wyliczone powyżej, odpowiadają  PKD:  

a. 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

b. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, 

c. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację, 

d. 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

e. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfiko-

wana 

f. 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

g. 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

h. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

i. 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

j. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi 

§ 6a 

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z paragrafem 6 zarówno odpłatną 

jak i nieodpłatną. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 6b 

Dopuszcza się dokonywanie przez radę fundacji zmian celów fundacji – a to w każdym czasie – mając 

na względzie zmieniające się warunki społeczne  

II. Majątek fundacji. 

§ 7 

Majątek fundacji stanowią:  

a. składniki majątkowe wymienione w akcie ustanawiającym fundację, 

b. składniki majątkowe nabywane przez fundację (ruchome i nieruchome), 

c. darowizny, spadki, zapisy, składki, dotacje, 

d. wpływy z udziałów fundacji w działalności innych podmiotów gospodarczych. 



IV. Organy fundacji. 

§ 8 

Organami fundacji są:  

 rada fundacji 

 zarząd fundacji 

 komisja rewizyjna. 

V. Rada fundacji. 

§ 9 

Rada fundacji składa się z dziewięciu członków. Pierwszy skład osobowy rady oraz zarząd fundacji 

powołuje fundator. Od dnia powołania pierwszego składu fundacji, rada ta samodzielnie dokonuje 

zmian i uzupełnień swojego składu osobowego i składu osobowego pozostałych organów fundacji.  

§ 10 

Rada fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego rady, jego zastępcę i sekretarza.  

§ 11 

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chy-

ba że statut przewiduje w danej sprawie większość kwalifikowaną. Przy równej ilości głosów decyduje 

głos przewodniczącego rady.  

§ 12 

Do kompetencji rady fundacji należy:  

1. ustalanie ogólnych kierunków działania fundacji, 

2. dokonywanie zmian treści statutu fundacji, 

3. uzupełnianie i dokonywanie zmian składu osobowego rady fundacji, 

4. powoływanie i odwoływanie: członków zarządu fundacji (w tym przewodniczącego, zastępców i 

sekretarza), 

5. sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu fundacji, 

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i udzielanie mu absolutorium, 

7. decydowanie w sprawach podziału, łączenia bądź likwidacji fundacji. 

W sprawach wymienionych w punktach 2 i 7 wymagana jest większość dwóch trzecich składu rady. 

VI. Zarząd fundacji. 

§ 13 

Zarząd fundacji jest organem wykonawczym, kierującym działalnością fundacji a do jego kompetencji 

należy przede wszystkim:  

1. organizowanie i prowadzenie działalności fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi 

przepisami, 

2. reprezentowanie fundacji na zewnątrz, 



3. ustalanie okresowych i zagadnieniowych programów działalności fundacji, 

4. decydowanie w sprawach majątkowych fundacji, 

5. ustanawianie pełnomocników fundacji, 

6. decydowanie w sprawach tworzenia i likwidowania ośrodków i zespołów ludzi działających w 

ramach fundacji oraz nadzorowanie ich działalności, 

7. przyjmowanie i zwalnianie pracowników zatrudnionych przez fundację a także decydowanie w 

innych sprawach osobowych tych pracowników. 

§ 14 

Zarząd Fundacji składa się z pięciu członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.  

§ 15 

W imieniu zarządu działa prezes a w jego nieobecności zastępca lub inny członek zarządu, w kolejności 

ustalonej przez radę fundacji. Jeżeli czynności prawne dokonywane w imieniu fundacji obejmują rozpo-

rządzenie prawem, którego wartość przekracza pięćset tysięcy złotych, do skuteczności oświadczenia 

woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Przez członków zarządu rozumie się w 

tym przypadku zarówno członków zarządu nie posiadających funkcji w zarządzie jak i przewodniczące-

go zarządu oraz jego zastępców.  

VII. Komisja rewizyjna. 

§ 16 

Komisja rewizyjna składa się z trzech członków – w tym przewodniczącego.  

§ 16a 

Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej:  

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powino-

wactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tych organach zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż dopuszczone postanowieniami ustawy o działalno-

ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

§ 18 

W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały rady fundacji oraz rozwiązaniu fundacji, lub w razie li-

kwidacji fundacji ma mocy ustawy w innym trybie, rada fundacji wyznacza jej likwidatora, określa spo-

sób likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku fundacji zgodnie z celami fundacji.  

§ 19 

Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia wpisania fundacji do rejestru fundacji.  

 

 



§ 20 

Fundacja nie ma prawa:  

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do fundatorów, 

członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokre-

wieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przy-

sposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników Fun-

dacji 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. wykorzystywać swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników 

Fundacji oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu, o którym mowa w § 5, 

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich „osób bliskich”. 


