
STATUT  
Fundacji Duszpasterstwa Biblijnego "Metanoia"    

I. Postanowienia wstępne. 

§1 
Fundacja nosi nazwę "Fundacja Duszpasterstwa Biblijnego <Metanoia>" i zwana jest w dalszej części 
statutu Fundacją. 

§2 
Siedzibą Fundacji jest Lublin. 

§3 
Fundacja może działać w Polsce i poza jej granicami; przekazywanie finansowej i rzeczowej za granicę 
na realizację celów Fundacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dewizowymi i 
celnymi. 

§4 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej. 

§5 
Fundacja może współpracować z innymi organizacjami o podobnych założeniach w kraju i za granicą. 

§6 
Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaków według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy 
administracji państwowej. 

§7 
Fundacja została ustanowiona przez: 

- Ireneusza Cymbałę 
- Zbigniewa Lasotę 
- Ryszarda Modrzejewskiego, 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lublinie 
dnia 08.04.1995 roku. Rep. A Nr: 1993/95 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
o fundacjach /Dz.U. nr 21, póz. 977 oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak 
również postanowień niniejszego statutu. 

II. Cele, zasady i formy działalności. 

§8 
Cele fundacji są następujące: 
1) kształcenie, wychowywanie i wspieranie działalności świeckich pracowników Kościoła, 
2) wspieranie działalności misji chrześcijańskich w kraju i za granicą, 
3) działalność charytatywna, opiekuńczo-wychowawcza i oświatowa. 
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§9 
Fundacja powyższe cele realizuje poprzez: 
a) organizowanie szkół, instytutów, kursów biblijnych, konferencji i seminariów biblijnych, 
b) dotowanie działalności wykładowców biblijnych, 
c) działalność wychowawczą, 
d) wspieranie materialne misjonarzy, 
e) rozpowszechnianie kultu religijnego i kultury chrześcijańskiej, 
f) wspomaganie rodzin w ich zadaniach wychowawczych, 
g) tworzenie kręgów biblijnych wśród dzieci, młodzieży, studentów, rodzin, osób samotnych i 
starszych, 
h) działalność wydawniczą wspierającą realizację celów, 
i) świadczenie pomocy materialnej domom opieki społecznej, domom dziecka i innym 
podobnym placówkom oraz osobom indywidualnym jak również prowadzenie takich placówek, 
j) inne działania określone w programach ustalanych przez zarząd. 

§10 
Na żądanie Ministra nadzorującego lub z własnej inicjatywy zarząd Fundacji ustala okresowe programy 
określające przewidywany w tym czasie zakres i formy działalności. 

§11 
Fundacja może tworzyć zarówno w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą: biura, ośrodki 
badawcze, punkty działalności charytatywnej, placówki oświatowe i wychowawcze oraz inne placówki 
realizujące jej cele. 

§12 
W zakresie niezbędnym do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników oraz 
powierzać wykonywanie określonych czynności w ramach innego stosunku prawnego. 

§13 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

III. Majątek Fundacji 

§14 
Majątek Fundacji stanowią pieniądze i rzeczy przekazane przez fundatorów w akcie 
fundacyjnym, ruchomości i nieruchomości nabyte w toku jej działalności. 

§15 
Fundacja czerpie środki majątkowe z: 
1) dotacji osób prawnych, 
2) dochodów majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, 
3) darowizn, spadków i zapisów, 
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
5) dochodów z działalności gospodarczej, 
6) udziału w spółkach z osobami prawnymi i fizycznymi, 
7) innych wpływów. 
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§16 
Zasoby majątkowe służą realizacji jej celów. 

IV. Organy Fundacji. 

§17 
Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 

§18 
Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji i składa się z wszystkich osób, z woli których 
Fundacja jest ustanowiona. 

§19 
Rada Fundacji: 
a) zatwierdza roczne i wieloletnie plany finansowe Fundacji, 
b) zatwierdza bilans finansowy i sprawozdania roczne z działalności Fundacji oraz zatwierdza decyzje o 
przeznaczeniu dochodów na realizację celów Fundacji, 
c) podejmuje uchwały o połączeniu Fundacji, a także o jej likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku 
Fundacji w przypadku jej likwidacji, 
d) podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, 
e) określa kierunki działania Fundacji, 
f) uchwala regulamin swej pracy. 

§20 
Każdy z Fundatorów posiada jeden głos. 

§21 
Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać każdy z Fundatorów. 

§22 
Uchwały Rady Fundacji podejmowane są większością głosów. 

§23 
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 3-5 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji 
na 4-letnie kadencje; kadencje mogą być ponawiane. 
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą: odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 
a) złożenia rezygnacji, 
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia wykonywanie funkcji członka Zarządu, 
c) choroby lub ułomności, upadku sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji, 
d) przekroczenia 75 roku życia, 
e) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok, 
f) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu, 
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
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§24 
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§25 
Zarząd podejmuje wszelkie decyzje w sprawach majątkowych i niemajątkowych Fundacji z 
wyjątkiem przekazanych do kompetencji Rady Fundacji. 

§26 
Zarząd Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Skarbnika i 
Sekretarza. 

§27 
1. Oświadczenie woli Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i pełnomocnik w 
zakresie ustalonego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 
2. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba na podstawie 
udzielonego w wyniku uchwały pełnomocnictwa. 

§28 
Do kompetencji Zarządu należy: 
a) podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji i planów ich realizacji, 
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz w szczególności wobec organów państwowych i innych 
organizacji, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, 
e) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansów, 
f) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 
g) uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej, 
h) tworzenie zespołów takich jak sekcje naukowe, komisje problemowe, zespoły konsultantów, 
doradców teologicznych, pastoralnych, psychologicznych i pedagogicznych, 
i) decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalanie liczby stałych pracowników, 
j) rozpatrywanie sprawozdań doraźnych zespołów kontrolnych, opinii komisji problemowych i 
zespołów konsultantów, 
k) ustalanie podziału pracy pomiędzy członkami zarządu, 
l) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z 
działalnością Fundacji. 

§29 
1. Funkcje członków Zarządu z wyjątkiem członków urzędujących nie są wynagradzane, a sprawy 
związane ze zwrotem wydatków poczynionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji ustala 
regulamin, 
2. Zebrania Zarządu organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał, 
3. Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z podaniem porządku dziennego 
przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, 
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba wskazana w regulaminie przez Zarząd, 
5. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2/3 członków, 
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6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach przeznaczenia 
dochodów na realizację celów Fundacji, zbywania, zmiany przeznaczenia oraz obciążenia majątku 
Fundacji, przy których konieczna jest bezwzględna większość głosów, 

V. Działalność gospodarcza Fundacji. 

§30 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej. 

§31 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio. 

§32 
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: 
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność 
gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest 
na finansowanie działalności statutowej. 
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na wynagrodzenia 
określa Zarząd. 
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i 
umarzaniu według obowiązujących zasad. 
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. 

VI. Likwidacja Fundacji. 

§33 
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach ustawowych, poza tym wówczas, gdy Rada Fundacji tak 
postanowi. 

§34 
Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku 
Fundacji jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według bilansu majątek Fundacji 
nie wystarcza na pokrycie zobowiązań. 

§35 
Rada Fundacji ustanowi likwidatora. O stwierdzeniu likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Fundacji 
likwidator zawiadomi ministra nadzorującego. 

§36 
W przypadku likwidacji Fundacji majątek ulega przeznaczeniu zgodnie z celami określonymi przez Radę 
Fundacji i zgodnie z celami Fundacji. 

VII. Postanowienia końcowe. 

§37 
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji. 
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§38 
Zmiana Statutu dokonywana jest uchwałą Rady Fundacji w trybie określonym w Par. 19 niniejszego 
Statutu z zachowaniem trybu ustawowego. 

§39 
Fundacja udostępnia swój Statut wszystkim zainteresowanym z zastrzeżeniem sobie prawa jego 
powielania. 

§40 
Fundacja udziela statutowych dotacji na pisemny wniosek zainteresowanych. 

§41 
Wnioski o dotacje rozpatruje Zarząd Fundacji. 

§42 
Prezes Zarządu jest władny podjąć decyzję o dotacji w trybie natychmiastowym bez porozumienia z 
Zarządem do sumy 500 zł. 

§43 
Prezes Zarządu ma prawo do korzystania z pieniędzy Fundacji na cele reprezentacyjne i reklamowe 
bez porozumienia z Zarządem do sumy 1000 zł. 
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