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TEKST JEDNOLITY STATUTU 

FUNDACJI DZIEŁO MIRIAM 

 

WSTĘP 

 

Uważamy, że jedyną właściwą drogą do wyjścia z jakichkolwiek uzależnień 

jest Modlitwa i Praca (Ora et labora). 

Wierzymy, że wszystko, co będzie budowane na Panu Bogu, oparte  

o Kościół katolicki, sakramenty święte i wartości chrześcijańskie oraz 

budowanie relacji i więzi, jaką daje Fundacja Dzieło Miriam, będzie 

właściwym kierunkiem dla osób, którym będzie niesiona pomoc. 

 

Z Ewangelii według św. Jana (19, 26-27) 
 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, 

rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł  

do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.  

 

Z Ewangelii według św. Mateusza (7, 24-27) 

 

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z 

człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, 

wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom.  

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 

słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 

nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały 

potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego 

był wielki. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

§ 1 

1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Kamila Piotrowskiego w dniu 

26.05.2020 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Bolesława 

Piotrowskiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Staromiejskiej 2/5, kl. I m. 2 

w Olsztynie, Repertorium A numer 841/2020.  

2. Fundacja jako organizacja posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn. 

 

§ 2 

1. Fundacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania. 

3. Fundacja w celu wykonywania swoich zadań statutowych może tworzyć stałe 

i czasowe placówki terenowe, oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do 

spółek, fundacji i stowarzyszeń.  

 

§ 3 

Fundacja działa w oparciu o przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, statut 

Fundacji oraz naukę Kościoła katolickiego. 

 

§ 4 

Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.  

Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać pracowników. 
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§ 5 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

 

§ 6 

Fundacja posługuje się  nazwą Fundacja Dzieło Miriam i znakami graficznymi: 

 

 

oraz  
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ROZDZIAŁ II 

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

 

§ 7 

 

Fundacja w swojej misji reprezentuje i wypełnia posłannictwo Kościoła 

katolickiego. 

 

§ 8 

Celem Fundacji jest:  

• działalność na rzecz osób dotkniętych uzależnieniami, bezrobociem, 

ubóstwem, bezdomnością lub utratą sensu życia; 

• przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób  

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

• ochrona i promocja zdrowia; 

• działalność charytatywna; 

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• działalność na rzecz osób w podeszłym wieku; 

• promocja i organizacja wolontariatu. 
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§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

• tworzenie noclegowni dla osób bezdomnych oraz osób w sytuacjach 

kryzysowych; 

• tworzenie hosteli dla osób bezdomnych oraz osób w sytuacjach 

kryzysowych; 

• tworzenie mieszkań readaptacyjnych dla osób bezdomnych oraz osób  

w sytuacjach kryzysowych; 

• przygotowywanie całodniowego wyżywienia, w tym ciepłych posiłków  

i prowadzenie jadłodajni; 

• street working; 

• zorganizowanie i utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych  

i wykluczonych społecznie, gdzie odnajdą oni pomoc i szansę na zmianę 

swojego życia; 

• prowadzenie spotkań profilaktyczno-motywacyjno-ewangelizacyjnych  

w szkołach, zakładach poprawczych, domach dziecka, więzieniach, 

ośrodkach wychowawczych oraz innych instytucjach; 

• tworzenie filmów dokumentalnych z bardzo jasnym i czytelnym przekazem 

ewangelizacyjnym, które mogą doskonale zapobiegać wykluczeniom oraz 

wszelkim dysfunkcjom społecznym; 

• opracowywanie i redagowanie książek opartych na żywych świadectwach o 

charakterze ewangelizacyjno – motywacyjnym; 

• prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej wydawanie książek, 

broszur, czasopism i wydawnictw periodycznych, publikacji 

multimedialnych i w internecie; 

• pomaganie ludziom w odnajdywaniu  ich pasji i  talentów oraz zachęcanie 

do ich rozwijania; 

• wspieranie organizacyjne i finansowe  grupy ewangelizacyjnej Miriam; 

• realizację projektów mających na celu szerzenie wartości chrześcijańskich; 

• organizowanie i dofinansowywanie wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji dla 
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wszystkich osób, które będą tego potrzebowały; 

• organizowanie promocji książek, czasopism, filmów oraz muzyki w celu 

szerzenia wartości chrześcijańskich; 

• organizowanie akcji charytatywnych; 

• organizowanie wolontariatu; 

• wszelkie działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych; 

• wszelkie działania mające na celu wsparcie osób w podeszłym wieku; 

• organizację pielgrzymek i wyjazdów autokarowych, między innymi  

do Medjugorje (Bośnia i Hercegowina); 

• szerzenie kultu cudownego medalika z wizerunkiem Najświętszej Maryi 

Panny; 

• szerzenie nabożeństwa osobistego zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie 

wg wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. 

 

  

ROZDZIAŁ III 

MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora  

w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych), które stanowią fundusz założycielski 

Fundacji, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe  

i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić  

z następujących źródeł: 

1) darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, 

2) dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego, 

3) dotacji i subwencji, 

4) zbiórek publicznych, 

5) sponsoringu, 
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6) innych źródeł.  

 

§ 11 

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego 

odrzuceniu. 

2. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji,  

o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie  

z wolą ofiarodawcy.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA 

 

 

§ 12 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

  

§ 13 

1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieoznaczony. 

2. Fundator jest zarazem Prezesem Zarządu Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci. 

5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji, 

2) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 

3) istotnego naruszenia postanowień statutu. 

6.  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

7.  Posiedzenia Zarządu odbywają się conajmniej dwa razy w roku. 
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8.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności 

przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

9.  Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może     

powoływać konsultantów oraz ich zespoły. 

10. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów                                     

statutowych Fundacji i jej rozwoju, 

2) planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością   

statutową, 

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

4) sporządzanie corocznych obowiązkowych sprawozdań finansowych, 

5) składanie corocznie właściwemu ministrowi sprawozdania z działalności  

    Fundacji.                           

                                          

§ 14 

Do kompetencji Fundatora i zarazem Prezesa Zarządu Fundacji należy  

podejmowanie decyzji w sprawach: 

1) powoływania i odwoływania Zarządu Fundacji, 

2) zmian w statucie Fundacji, 

3) wytyczania głównych kierunków działania Fundacji. 

 

§ 15 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z wyjątkiem spraw określonych  

w ust. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 3.000 zł (trzy 

tysiące złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa Zarządu. 

                                         

 

ROZDZIAŁ V 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 16 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się  

z inną fundacją, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy 

fundacjami. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

cel Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały 

podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu.  

 

§ 17 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej 

jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu.  

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu. 

4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji likwidator przekaże innej organizacji 

społecznej realizującej cele podobne do zawartych  

w niniejszym statucie.  

 

§ 18 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 

 

 

 

 


