Statut Fundacji On Jest
Rozdział 1 Postanowienia Ogólne
1. Fundacja On Jest, dla której zostaje ustalony niniejszy statut, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez Małgorzatę i Dariusza Trochów (zwanych dalej „Fundatorami”) aktem
notarialnym z dnia 12 kwietnia 2018 sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej
we Wrocławiu i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1909.), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 1817z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami zgodnymi z nauczaniem Kościoła
Katolickiego.
3. Siedzibą Fundacji jest Kamieniec Wrocławski, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Polski.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział 2 Cele Fundacji
1. Celami Fundacji są:
a. Działalność oświatowa i promocja stylu życia, opartego na wartościach
chrześcijańskich, poprzez głoszenie Dobrej Nowiny zgodnie z nauczaniem Kościoła
Katolickiego,
b. Działalność charytatywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin
znajdujących się w złej sytuacji społecznej, zawodowej, psychicznej, moralnej,
zdrowotnej lub materialnej.
2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a. Organizowanie, wspieranie i finansowanie spotkań, kursów, rekolekcji, warsztatów,
szkoleń, sesji formacyjnych, festiwali, pielgrzymek, konferencji i innego rodzaju
działań ewangelizacyjnych,
b. Prowadzenie, wspieranie i finansowanie chrześcijańskich portali internetowych,
aplikacji, działań promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych,
c. Wspieranie finansowe i organizacyjne działań ewangelizacyjnych i charytatywnych
prowadzonych przez Kościół Katolicki oraz świeckie organizacje i wspólnoty
chrześcijańskie,
d. Organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej, zdrowotnej, prawnej i innej osobom
wymienionym w Rozdz 2, pkt 1, ppkt b,
e. Organizowanie wolontariatu
f. Organizowanie zbiórek publicznych.
3. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i
odpłatną.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 3 Majątek i Dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowią:
a. fundusz założycielski w kwocie tysiąca złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia,
b. inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację.
2. 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.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

Rozdział 4 Rada Fundacji
1. Organem wewnętrznej kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji jest Rada Fundacji On
Jest, zwana dalej „Radą”,
2. Rada składa się z 3 do 5 członków.
3. Członków Rady powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Po śmierci jednego z Fundatorów, uchwały o członkostwie w Radzie podejmuje Fundator
pozostający przy życiu
5. Po śmierci Fundatorów powołania lub odwołania członka Rady dokonuje sama Rada
większością głosów.
6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. odwołania przez Fundatorów,
b. rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,
c. śmierci członka.
7. Rada podejmuje wszystkie uchwały na drodze głosowania większością głosów przy obecności
2/3 ogólnej liczby zdolnych do głosowania członków Rady.
8. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), bez odbycia
posiedzenia, o ile o treści proponowanej uchwały zostali zawiadomieni wszyscy członkowie
Rady.
9. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
10. Do kompetencji Rady należy:
a. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
b. sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji,
c. podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu,
d. przyjmowanie i kwitowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
sporządzonego przez Zarząd Fundacji.

e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
11. Rada może uchwalać zgodne z niniejszym Statutem wewnętrzne regulaminy, polityki i inne
dokumenty normujące szczegółowe zasady działania Fundacji.
12. Pełnienie funkcji w Radzie Fundacji jest nieodpłatne. Członkom Rady może przysługiwać
zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz Fundacji

Rozdział 5 Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy. Jedyny członek Zarządu zwany też Dyrektorem Fundacji
jest powoływany przez Radę i może byc w każdym czasie odwołany.
2. Dyrektor Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Dyrektor Fundacji składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji.
4. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu dla podjęcia czynności przez
Dyrektora Fundacji niezbędna jest uchwała Rady.
5. Pełnienie funkcji Dyrektora Fundacji jest nieodpłatne. Dyrektorowi Fundacji może
przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz
Fundacji.
6. Poza przypadkiem odwołania przez Radę pełnienie funkcji przez Dyrektora Fundacji kończy
się poprzez złożenie Radzie pisemnej rezygnacji.

Rozdział 6 Pozostałe Postanowienia
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu, połączenia i likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy
jednomyślną uchwałą.
2. Po śmierci jednego z Fundatorów decyzje wymienione w pkt. 1 podejmuje pozostający przy
życiu Fundator, a po jego śmierci decyzje te podejmuje Rada Fundacji większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany jedynie na cele zgodne z
celami Fundacji.
4. Zabrania się:
a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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”.
b. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Fundacji.
d. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów
6. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
7. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.

