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STATUT FUNDACJI 

Fusion Polska 

 

Fundatorzy Fundacji Fusion Polska ustanawiają niniejszy statut Fundacji. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica. 

2. Fundatorami są osoby fizyczne: Reinhard Stadlbauer, ur. 22 maja 1980 roku w 

Zwettl/Rodl w Austrii, PESEL 80052220258 oraz Estera Monika Stadlbauer, ur. 

31 stycznia 1979 roku w Legnicy, PESEL 79013102164. 

3. Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie uzyskania prawomocnego 

wpisu do właściwego rejestru. 

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony. 

5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

6. Fundacja może używać znaku graficznego, odróżniającego ją wyraźnie od innych 

podmiotów. 

7. Fundacja nosi nazwę Fusion Polska i może posługiwać się skróconą nazwą 

„Fusion”, „Fusion PL”, „Fusion Poland”. 

8. Fundacja prowadzi wyłącznie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w Ustawie o Organizacjach Pożytku Publicznego  

i Wolontariacie. Fundacja jest organizacją pozarządową, a jej działalność zgodna 

jest z zasadami chrześcijańskimi znajdującymi się w Biblii.  

9. Fundacja działa w partnerstwie z organizacjami charytatywnymi oraz innymi 

pozarządowymi, funkcjonującymi w obrębie organizacji dobroczynnej Fusion 

Australia Ltd. oraz Fusion Youth and Community UK i innych oddziałów Fusion. 

10. Wszelkie dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację jej celów. 

11. Fundacja może tworzyć oddziały. 

 

§ 2 Cele fundacji i sposoby ich realizacji 

 

1. Fundacja realizuje następujące cele: 

a. działalność charytatywna i opiekuńcza; 
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b. prowadzenie i wspieranie działalności o charakterze ewangelizacyjnym oraz 

misyjnym w wymiarze indywidualnym i grupowym; 

c. działalność prewencyjna w sferze zapobiegania patologiom społecznym; 

d. niesienie pomocy wspólnotom i kościołom chrześcijańskim oraz innym 

organizacjom o podobnym charakterze, w kraju i za granicą; 

e. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

f. promocja i organizacja wolontariatu; 

g. działania na rzecz integralności życia duchowego, psychicznego i fizycznego 

człowieka; 

h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo; 

i. działania na rzecz edukacji i oświaty; 

j. działania na rzecz kultury i sztuki; 

k. działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

l. wszechstronna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji wartości 

ewangelicznych, nauczania języków obcych i upowszechniania kultury; 

2. Swoje cele fundacja realizuje poprzez: 

a. organizację imprez publicznych; 

b. wydawanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych; 

c. organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, wystaw, warsztatów, 

obozów, koncertów, szkoleń, poradnictwa, działań społecznych; 

d. prowadzenie seminariów oraz ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego w celu 

teologicznego, kulturowego i językowego przygotowania do wolontariatów  

w Polsce i na świecie i dla realizacji celów z §2 pkt.1. 

e. organizowanie kursów językowych; 

f. produkowanie programów radiowych i telewizyjnych; 

g. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, podręczników, 

czasopism, broszur, biuletynów i traktatów oraz nośników multimedialnych; 

h. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

i. uczestnictwo w programach Unii Europejskiej; 

j. ustanawianie funduszy nagród, stypendiów i darowizn; 

k. prowadzenie poradnictwa chrześcijańskiego jako pomoc w rozwiązywaniu 

osobistych i rodzinnych problemów; 

l. prowadzenie klubów, kawiarni, czytelni publicznych; 

m. propagowanie myśli i apologetyki biblijnej; 
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n. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, osób fizycznych oraz 

prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w § 2 

pkt 1 a)-l) oraz § 2 pkt 2 a)-m);  

o. inne niewskazane powyżej a służące realizacji celów statutowych sposoby; 

3. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja może prowadzić we 

wszystkich obszarach określonych w § 2 pkt 2. 

4. Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja może prowadzić we 

wszystkich obszarach określonych w § 2 pkt  2. 

 

§ 3 Majątek Fundacji 

 

1. Na majątek Fundacji składają się: 

a. fundusz założycielski, który Fundatorzy pokrywają w całości wkładem 

pieniężnym w wysokości 1.000,00 złotych (jednego tysiąca złotych); 

b. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne środki, które Fundacja 

nabędzie bądź uzyska w czasie swego istnienia. 

2. Działania Fundacji finansowane są z majątku Fundacji. 

3. Fundacja pomnaża swój majątek poprzez: 

a. otrzymywanie darowizn, spadków lub zapisów od osób krajowych bądź 

zagranicznych; 

b. uzyskiwanie dochodów z organizowanych zbiórek publicznych, imprez  

i akcji; 

c. pozyskiwanie dotacji, datków i subwencji; 

d. uzyskiwanie dochodów w drodze dozwolonych prawem operacji finansowych,  

w tym bankowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi; 

e. uzyskiwanie dochodów z majątku fundacji; 

4. Nabyte w tej drodze określonej w punkcie 3 a) niniejszego paragrafu składniki 

majątkowe Fundacja przeznaczy na cele określone przez 

darczyńcę/spadkodawcę/zapisodawcę, jeśli są one zbieżne z celami Fundacji; jeżeli 

zaś cele nie zostaną określone – na dowolne cele Fundacji. 

5. Fundacja nabywa spadek tylko z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wtedy, gdy 
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stan czynny spadku jest oczywiście wyższy od długów spadkowych. Stosowne 

oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Zarząd. 

 

§ 4 Ograniczenia w działalności 

 

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której 

mowa w § 1 punkt 8.  

2. Członkowie Rady Fundacji: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej;  

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;  

3. Ponadto zabronione jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 

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. przekazywanie majątku fundacji na rzecz jej 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 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;  

d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
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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 Organy Fundacji 

 

1. Ustanawia się następujące organy Fundacji: 

a. Zarząd Fundacji; 

b. Rada Fundacji. 

 

§ 6 Zarząd Fundacji 

 

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych 

przez Radę Fundacji na 5-letnią kadencję. 

1. Pierwszy Zarząd wybierają Fundatorzy. 

2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

4. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu wykonują swoje zadania do momentu 

wyboru nowego Zarządu. 

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka 

Zarządu bądź uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. Członek Zarządu jest uprawniony do rezygnacji  

z funkcji w każdym czasie. 

6. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu osoba rezygnująca 

zobowiązana jest przesłać listem poleconym Fundatorom fundacji.  

7. Przed upływem kadencji, Rada Fundacji może odwołać wszystkich lub niektórych 

Członków Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady. W takim 

przypadku, Rada ma obowiązek w uchwale powołać nowych członków Zarządu, 

chyba że nie jest to konieczne ze względu na pozostawienie minimalnej ilości 

Członków Zarządu. 

8. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli obecni są co najmniej dwaj 

członkowie Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i wymagają 
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formy pisemnej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.  

9. Rada może ustalić, że członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie i określić 

jego wysokość. W przypadku braku takiego postanowienia przyjmuje się, że 

członek Zarządu pełni swą funkcję bez wynagrodzenia. 

10. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 

11. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy z członków 

Zarządu. 

12. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw 

Fundacji i jej działalnością, o ile w niniejszym Statucie bądź  

w przepisach prawa nie zostały zastrzeżone na rzecz Rady Fundacji. 

 

§ 7 Rada Fundacji 

 

1. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady, 

wybieranych przez Fundatorów na 5-letnią kadencję. W przypadku likwidacji lub 

śmierci Fundatora, kolejnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które 

przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje uchwałą 

Rada Fundacji.   

2. Członkowie Rady: 

a. nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej; 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom. 

Na okoliczności określone w niniejszym ustępie kandydaci na członków Rady 

mają obowiązek złożenia Fundatorowi oświadczeń w formie pisemnej. 

3. Po upływie kadencji, członkowie Rady wykonują swoje zadania do momentu 

wyboru nowej Rady. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka 

Rady bądź uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w punkcie 2 b) 

niniejszego paragrafu. Członek Rady jest uprawniony do rezygnacji z funkcji 

w każdym czasie. 
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5. Przed upływem kadencji, Fundator może odwołać wszystkich lub niektórych 

członków Rady. W takim przypadku, Fundator ma obowiązek w uchwale powołać 

nowych członków Rady na miejsce odwołanych. 

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, gdy obecnych jest 

przynajmniej połowa członków, pod rygorem nieważności wymagają formy 

pisemnej.  

7. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym 

także w stosunku do Zarządu. 

8. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje 

Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub innego 

Członka Rady. 

9. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli w stosunku do Zarządu  

w zakresie wszystkich działań Zarządu, w szczególności zaś w zakresie realizacji 

celów Fundacji. Rada jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu  

w żadnym zakresie. 

10. Do kompetencji Rady, oprócz spraw określonych w innych postanowieniach 

Statutu, należy: 

a. zawieranie umów z Członkami Zarządu; 

b. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd harmonogramów działania 

Fundacji; 

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi; 

d. coroczna ocena sprawozdań rocznych Zarządu z działalności Fundacji; 

e. podjęcie uchwał o wyrażeniu zgody na likwidację Fundacji. 

 

§ 8 Zmiana postanowień statutu 

 

Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Zarządu, która następnie zostanie 

zatwierdzona przez Radę Fundacji. Zmiany statutu fundacji niezatwierdzone przez Radę 

Fundacji w ciągu 21 dni od ich uchwalenia są nieważne. 
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§ 9 Likwidacja fundacji 

 

1. Fundacja ulega likwidacji, jeżeli osiągnie cele opisane w niniejszym statucie bądź 

gdy wyczerpie się jej majątek. 

2. Uchwałę o likwidacji i wyznaczeniu likwidatora bądź likwidatorów Rada Fundacji 

podejmuje na wniosek Zarządu bądź z własnej inicjatywy. 

3. Majątek, który pozostanie po przeprowadzeniu likwidacji, podlega przekazaniu na 

mocy uchwały Rady na cele Fundacji, lub też na rzecz innych organizacji  

o zbliżonych celach. 


