STATUT FUNDACJI Inicjatywa MISSIO
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Fundacja pod nazwą Inicjatywa MISSIO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Stefana
Grzegorza Mitasa, Aleksandrę Ewę Mroczkowską – Mitas, zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Walaska w kancelarii
notarialnej w Gliwicach w dniu 15 grudnia 2016 r., działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice.
4. Fundacja nabywa osobowość prawną w momencie uzyskania prawomocnego wpisu do
właściwego rejestru.
5. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja może używać znaku graficznego, odróżniającego ją wyraźnie od innych podmiotów.
7. Wszelkie dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację jej celów.
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 2 Cele fundacji i sposoby ich realizacji
1. Fundacja realizuje następujące cele:
a. działanie na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu.
b. formowanie postaw apostolskich zgodnych z zasadami Pisma Świętego i nauką Kościoła
Rzymsko -Katolickiego,
c. odnowa i odbudowa życia chrześcijańskiego w jego wszystkich wymiarach tj. duchowym,
kulturowym, społecznym, ekumenicznym.
d. działanie na rzecz jedności chrześcijan,
e. wspieranie rozwoju innych organizacji chrześcijańskich,
f. rozwój i integracja społeczności chrześcijańskich,
g. propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
h. działalność charytatywna,
i. promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie,
j. propagowanie idei wolontariatu.
2. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
a. głoszenie Ewangelii,
b. świadectwo indywidualne i wspólnotowe,
c. organizowanie wykładów, seminariów, kursów, konferencji, pokazów filmowych,
zjazdów, kongresów, rekolekcji,
d. prowadzenie działalności formacyjno - naukowej,
e. współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi ruchami i organizacjami o celach
zgodnych z celami Stowarzyszenia,
f. prowadzenie ośrodków szkoleniowych,
g. organizowanie Szkół Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego,
h. organizowanie pomocy kościołom lokalnym,
i. prowadzenie imprez kulturalnych, koncertów,
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organizowanie obozów, wycieczek,
prowadzenie działalności wydawniczej,
rozpowszechnianie nagrań video, magnetofonowych, CD, DVD,
przekazywanie wsparcia rzeczowego i finansowego dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
n. współpracę z władzami samorządowymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji
celów fundacji,
o. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację działań
zbieżnych z celami fundacji.
§ 3 Majątek fundacji
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 5000 PLN pokryty przez Fundatorów
w całości wkładem pieniężnym.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. datków, dotacji i subwencji
c. dochodów ze zbiórek publicznych, imprez i akcji,
d. dochodów z majątku fundacji.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
4. Nabyte w tej drodze określonej w punkcie 2a. 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 stan czynny
spadku jest oczywiście wyższy od długów spadkowych. Stosowne oświadczenie woli
w imieniu Fundacji składa Zarząd.
§ 4 Organy Fundacji
1. Ustanawia się następujące organy Fundacji:
a) Zarząd Fundacji.
§ 5 Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 Członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
wybieranych przez Fundatorów na 3-letnią kadencję.
2. Po upływie kadencji, członkowie Zarządu wykonują swoje zadania do momentu wyboru
nowego Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji, odwołania członka Zarządu
bądź uprawomocnienia się wyroku w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego
ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego. Członek Zarządu jest
uprawniony do rezygnacji z funkcji w każdym czasie.
4. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu osoba rezygnująca zobowiązana jest
przesłać listem poleconym na adres Fundacji lub złożyć w jej siedzibie.

5. Przed upływem kadencji, Fundatorzy mogą odwołać wszystkich lub niektórych Członków
Zarządu.
6. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli obecni są najmniej dwaj członkowie
Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i wymagają formy pisemnej.
W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności –
Wiceprezesa Zarządu.
7. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem §5 punktu 9 statutu może składać
każdy członek Zarządu samodzielnie.
9. Składanie oświadczeń woli, dotyczących czynności, których wartość przekracza kwotę 10.000
PLN lub dotyczy zaciągania zobowiązań okresowych, których wartość w ciągu roku
przekracza kwotę 10.000 PLN wymaga zgodnego działania wszystkich członków zarządu.
10. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
11. 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 Fundatorów.
§ 6 Zmiana postanowień statutu
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Zarządu Fundacji, która następnie zostanie
zatwierdzona przez Fundatorów. Zmiany statutu fundacji niezatwierdzone, przez Fundatorów w
ciągu 21 dni od ich uchwalenia są nieważne.
§ 7 Postanowienia końcowe
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 podejmuje Zarząd
Fundacji. Uchwała dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji.
3. Majątek, który pozostanie po przeprowadzeniu likwidacji, zostanie przekazany na rzecz
innych organizacji o zbliżonych celach.

