
 

STATUT FUNDACJI CDN 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Centrum Dobrej Nowiny, w skrócie CDN, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez: 

 

Ewelinę Gierszewską i Mateusza Gierszewskiego 

 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Aleksandrę Kołyszko w kancelarii notarialnej w Chojnicach, ul Kościuszki nr 21 m. 2,              

w dniu 26 maja 2017 roku (26-05-2017) działa na podstawie przepisów prawa polskiego 

oraz niniejszego statutu. 

 

 § 2 

 
 W swej działalności Fundacja kieruje się zasadami chrześcijańskimi.  

 

 

§ 3 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników 

swojej nazwy w językach obcych. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

§ 4 

 

1.Siedziba fundacji mieści się w Chojnicach, przy ulicy Świętopełka 8 m. 1. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za 

granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego. 

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy                      

z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych 

organizacji pożytku publicznego. 

 
§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ II 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celem długofalowym Fundacji jest stworzenie ośrodka rekolekcyjno-formacyjnego. 

 

Pozostałymi celami Fundacji są: 

1. Działanie na rzecz Nowej Ewangelizacji, propagowanie wartości chrześcijańskich w każdej 

dziedzinie życia, rozpowszechnianie słowa Bożego. 

2. Powoływanie, rozwijanie, nauczanie i wspieranie wspólnot chrześcijańskich. 

3. Działalność oświatowa, mająca na celu promocję stylu życia opartego na wartościach 

chrześcijańskich. 

4. Działalność na rzecz ochrony rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, małżeństwa. 

5. Działanie na rzecz ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

6. Popularyzacja idei mediacji społecznej i rodzinnej. 

7. Promocja metod psychoterapii uwzględniających światopogląd i filozofię chrześcijańską. 

8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa. 

9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego. 

10. Wspieranie przedsiębiorców i działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 

11. Szeroko pojęta działalność edukacyjna, kulturalna, rozrywkowa, charytatywna. 

12. Działalność na rzecz innych organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami 

statutowymi Fundacji. 

13.Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

14. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym. 

15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie środków finansowych na rzecz wybudowania ośrodka rekolekcyjno-

formacyjnego. 

2. Szeroko pojętą działalność ewangelizacyjną. 

3. Promowanie studiowania Pisma Świętego i czytelnictwa literatury religijnej, promowanie               

i organizację pokazów filmów, m.in. o tematyce chrześcijańskiej. 

4. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, warsztatów, forów, konferencji, szkoleń, sesji 

formacyjnych, kursów, festiwali, koncertów, pielgrzymek, spotkań środowisk 

chrześcijańskich. 

5. Organizowanie działań artystycznych i kulturalnych, akcji informacyjnych i edukacyjnych. 

6. Działalność edukacyjną, twórczą, wydawniczą i badawczą. 

7. Prowadzenie różnego rodzaju poradnictwa. 

8. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat działalności związanej z wartościami 

chrześcijańskimi. 



9. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji na temat działalności związanej z biznesem, 

udzielanie pomocy w promocji i rozwoju przedsiębiorstw lub osób zamierzających założyć 

działalność gospodarczą. 

10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin, małżonków. 

11. Organizowanie wolontariatu. 

12. Organizowanie zbiórek publicznych.  

13. Organizowanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej, rzeczowej, żywieniowej oraz 

finansowej osobom potrzebującym. 

14. Prowadzenie działalności związanej z opieką i pomocą społeczną, aktywizującej osoby 

bezrobotne. 

15. Przyznawanie nagród oraz wyróżnień. 

16. Finansowanie lub dofinansowanie działań zbieżnych z celami statutowymi Fundacji oraz 

zabieganie o środki finansowe na rzecz tej działalności. 

17. Wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 

deklarowana działalność jest zbieżna z celami Fundacji lub gdy deklarują one wsparcie dla 

propagowania idei Fundacji. 

18. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

oraz parafiami i wspólnotami religijnymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionym                  

w celach działania Fundacji. 

 

§ 8 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowią przekazane przez Fundatora środki pieniężne w wysokości 1.000,- 

zł. (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości                       

i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

 

 

§ 10 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji osób trzecich, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

5. wykorzystania instrumentów finansowych, 

6. dywidendy z akcji i udziałów, 

7. innych dochodów. 

 

 

 

 



§ 11 

 

Dochody o których mowa w §10 mogą być przeznaczone wyłącznie na statutowe cele 

Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności Fundacji. 

 

§12 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§13 

 

1. Fundacja nie może zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

Zarządu Fundacji lub innych organów Fundacji, Fundatorów, pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim 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”. 

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

członków innych organów Fundacji, pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

członków innych organów Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie innych organów Fundacji, 

pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Władze Fundacji. 
 

§ 14 

 

1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. 

 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 15 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób.  

2. Pierwotnie w Skład Zarządu Fundacji wchodzą jej fundatorzy. 

3. Do kompetencji Fundatorów należy wytyczanie głównych kierunków działań Fundacji. 

4. Fundatorzy mają prawo uzupełnić Zarząd Fundacji, wybierając ją z osób chętnych objąć 

stanowisko członka Zarządu. 



5. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony. 

6. Członkowie Zarządu wyłaniają Prezesa Zarządu. 

7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

8. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 

a) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka 

Zarządu, 

b) ciężkiej choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

 

 

 

§ 16 

 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) opracowywanie programu działalności Fundacji oraz planów finansowych, 

b) organizacja pracy w Fundacji, 

c) uchwalanie regulaminów, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów, 

h) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń dla pracowników 

Fundacji, 

i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. W trakcie działalności Fundacji, Zarząd może powoływać Radę Fundacji lub inne organy            

i określać ich zadania. 

7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku                          

z wykonywaniem obowiązków na rzecz fundacji oraz wynagrodzenie w wysokości 

ustanowionej przez Zarząd Fundacji. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 17 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentowania 

Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie. 



2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub 

jego zastępca.  

 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając 

zakres ich umocowania. 

4. Do reprezentowania Fundacji w sprawach majątkowych upoważniony jest zarówno jej 

Prezes, jak i Zastępca Prezesa. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 18 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów 

dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 19 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 

zmianie cele Fundacji. 

 

§ 20 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 21 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

 

§ 22 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 23 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone - 

mocą uchwały Zarządu Fundacji - na rzecz organizacji, których cele działania są zgodne                   

z celami Fundacji. 

 
 



ROZDZIAŁ VI 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 24 

 

Fundacja corocznie składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok 

ubiegły do dnia 31 marca. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego. 


