
STATUT FUNDACJI Wyspa Nadziei 
nadany przez Radę Fundacji w dniu 05-10-2012 r. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
§1 

1. Fundacja zostaje ustanowiona przez II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku  - 
reprezentowany przez Radę Zboru, będącą równocześnie Radą Fundacji, dnia 05-10-2012 r 
przed Tomaszem Binkowskim notariuszem w Gdańsku w kancelarii przy ul. Grunwaldzkiej 
71/73 m.10, aktem notarialnym Rep. A 17171/2012. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego 
statutu. 

§2 
1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Wyspa Nadziei” a w dalszej części statutu nazywana jest 

„Fundacją”. 
2. W kontaktach zagranicznych Fundacja może używać swojej, przetłumaczonej na dany język 

nazwy, jak na przykład w języku angielskim: „Island of Hope Foundation”. 

§3 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim na terenie 

Województwa Pomorskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Miasto Gdańsk. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe 

placówki terenowe. 
4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§4 
1. Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego według wzorów przyjętych 

przez Zarząd Fundacji. 

§5 
1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Rozdział II. Misja, cele i formy działania 

§6 
 1 Misja fundacji: 

 1.1 Służymy Bogu przez praktyczne okazywanie miłości osobom potrzebującym. 
 1.2 Pomagamy rodzinom i osobom samotnym, których dotknęło ubóstwo, choroba i 

uzależnienia. 

 2 Celem Fundacji jest przekształcanie społeczności lokalnych aby: 
 2.1 Nikt cierpiący niedostatek nie został pozostawiony sobie samemu. 
 2.2 Każdy człowiek, będący w niewoli uzależnienia, jeśli tylko zechce, otrzymał 

pomoc.
Każde dziecko i nastolatek będące w takiej potrzebie, otrzymało pomoc w 
nauce, mogło spędzić czas w sposób bezpieczny i produktywny oraz by było 
ochronione przed demoralizacją. 
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 3 Do zakresu działalności należy m.in.: 
 3.1 Niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych 

warunkach życiowych. 
 3.2 Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 3.3 Niesienie pomocy psychologicznej osobom borykającym się z problemami 

egzystencjalnymi, problemami w rodzinie i nałogami. 
 3.4 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 3.5 Opieka nad dziećmi osieroconymi i porzuconymi oraz samotnymi matkami. 
 3.6 Kształtowanie i propagowanie moralnych postaw życiowych, w tym wśród 

dzieci i młodzieży. 
 3.7 Walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży. 
 3.8 Wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego 

dokształcenia. 
 3.9 Organizowanie i finansowanie programów stypendialnych dla uczniów i 

studentów. 
 3.10 Promocja i organizacja wolontariatu. 
 3.11 Wyrównywanie szans. 
 3.12 Działalność charytatywna. 
 3.13 Propagowanie idei rodzinnych form opieki zastępczej oraz pomoc przy ich 

tworzeniu i wspieranie już utworzonych. 

§ 7 
 1 Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działanie na rzecz: 

 1.1 Rodzin i osób samotnych, dotkniętych ubóstwem, na skutek bezrobocia, 
przewlekłych chorób, niepełnosprawności, podeszłego wieku i innych zdarzeń 
losowych. 

 1.2 Rodzin i osób samotnych zmagających się z problemami egzystencjalnymi. 
przeżywających kryzys rodziny, mających trudności w wychowaniu dzieci, 
zmagających się z nałogami. 

 1.3 Takie rodziny i osoby samotne są dalej zwane dalej „Podopiecznymi Fundacji”. 

 2 Na rzecz „Podopiecznych Fundacji” prowadzone są następujące działania: 
 2.1 Prowadzenie zbiórek żywności, odzieży i innych środków materialnych. 
 2.2 Gromadzenie ww środków materialnych we współpracy z Bankami Żywności i 

wszelkimi innymi organizacjami. 
 2.3 Dystrybucję żywności, odzieży i innych środków materialnych. 
 2.4 Gromadzenie środków finansowych i udzielanie pomocy w formie zapomóg. 
 2.5 Poprawianie warunków bytowych podopiecznych fundacji poprzez niewielkie 

remonty i  renowacje, co zawiera: 
 2.5.1 prowadzenie remontów i renowacji przez wolontariuszy fundacji. 
 2.5.2 gromadzenie materiałów i narzędzi potrzebnych do prowadzenia remontów i 

renowacji. 
 2.6 Szkolenia, pomagające nabyć nowe umiejętności w zakresie: opieka nad 

dziećmi, wychowanie dzieci, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, kierowanie 
gospodarstwem domowym, rozwój osobisty itp.

 2.7 Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej dla osób dotkniętych 
bezrobociem. 

 2.8 Pomoc mająca na celu wyrównywanie szans dzieci. 
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 2.9 Tworzenie, prowadzenie i/lub wspieranie placówek i ośrodków opiekuńczych. 
 2.10 Organizowanie i wspieranie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 
 2.11 Organizowane i propagowanie idei woluntariatu dla realizacji celów Fundacji. 
 2.12 Działalność edukacyjną służącą propagowaniu i kształtowaniu  moralnych 

postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży. 
 2.13 Organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie: 

 2.13.1 Konferencji, seminariów, zjazdów i szkoleń. 
 2.13.2 Stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji. 

 2.14 Wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej. 
 2.15 Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych w celu tworzenia funduszy na 

rzecz finansowana działalność Fundacji. 
 2.16 Współpracę z innymi placówkami tego typu w kraju i za granicą. 
 2.17 Organizowanie w kraju i za granicą ruchu społecznego wokół celów Fundacji. 

§ 8 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 9 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, na który składa się kwota 1500 złotych, a 

także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe nabyte przez 
Fundację w toku jej działania. 

§ 11 
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 12 
 1 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

 1.1 Zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych. 
 1.2 Dotacji i subwencji osób prawnych. 
 1.3 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 
 1.4 Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 
 1.5 Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 
 1.6 Dywidend i zysków z akcji i udziałów. 
 1.7 Odpisów z działalności gospodarczej darczyńców. 
 1.8 Wpływów z działalności statutowej. 
 1.9 Wpływów z majątku własnego. 
 1.10 Dotacji rządowych. 
 1.11 Innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych. 

§ 13 
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
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§ 14 
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 
Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 15 
 1 Organami Fundacji są: 

 1.1 Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 
 1.2 Rada Fundacji.

§ 16 
1. Zarząd liczy 2-3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. 
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. 

§  17 
 1 Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy: 

 1.1 Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji. 
 1.2 Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów 

państwowych i innych organizacji oraz udzielanie pełnomocnictw. 
 1.3 Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji. 
 1.4 Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów. 
 1.5 Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z 

działalności Fundacji. 
 1.6 Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu. 
 1.7 Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach 

Fundacji. 
 1.8 Podejmowaniu uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej 

organizacji. 
 1.9 Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe. 
 1.10 Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie 

regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów 
realizowanych przez Fundację. 

 1.11 Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności 
finansowej. 

 1.12 Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych 
pracowników. 

 1.13 Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu. 
 1.14 Składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności Ministrowi właściwemu 

do nadzoru nad działalnością Fundacji. 

§ 18 
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

1. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji. 
2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa jednoosobowo Prezes Zarządu. 

§ 19 
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Przy równej ilości głosów, 
głos Prezesa Zarządu jest decydujący. 
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2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale. 

§ 20 
1. W skład Rady Fundacji wchodzą wszyscy członkowie Rady II Zboru Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Gdańsku zwana dalej Radą Zboru.  
2. Rada Zboru jest ciałem kolegialnym, składającym się z 3-6 osób, powoływanym z godnie z 

Prawem Wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. 
3. Rada Fundacji jest reprezentowana na zewnątrz przez członka Rady będącego Pastorem II 

Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku, oraz jednego z pozostałych członków 
Rady Fundacji. 

§ 21 
 1 Posiedzenia Rady Fundacji: 

 1.1 Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z członków 
Rady Fundacji lub na wiosek Zarządu. 

 1.2 Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się w siedzibie Fundacji lub w miejscu 
wskazanym przez Przedstawiciela Rady. 

 1.3 Każdemu z członków Rady Fundacji przysługuje jeden głos. 
 1.4 Do ważności Posiedzenia Rady Fundacji wymagana jest zwykła większość 

członków. 
 1.5 Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością oddanych głosów. 

§ 22 
 1 Do obowiązków Rady Fundacji należy: 

 1.1 Nadzór nad działalnością Fundacji tj:
 1.1.1 Powoływanie i odwoływanie Zarządu. 
 1.1.2 Zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz przyjmowanie 

sprawozdań rocznych z działalności Fundacji. 
 1.2 Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji. 
 1.3 Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji. 

ROZDZIAŁ V - ZMIANA STATUTU 
§23 

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 
2. Decyzje te są podejmowane zwykłą większością głosów Rady Fundacji. 

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§24 
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji  na wniosek Zarządu. 

§25 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub 

wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji  na wniosek Zarządu. 
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