STATUT FUNDACJI

Fundacja Widzenia duchowe
Przesłanie powstania Fundacji Widzenia duchowe
Widzenia duchowe stanowią narzędzie do wspomagania rozwoju duchowego człowieka, dając
wgląd w codzienne życie poprzez spojrzenie na nie jakby z innej perspektywy.
To możliwość wyjścia z pętli zagrożeń i problemów, jakie dotykają człowieka. Możemy zobaczyć
coś jeszcze przed doświadczeniem pewnych negatywnych skutków i tym samym uniknąć
przechodzenia żmudną drogą uczenia się na zasadzie prób i błędów. W Widzeniach duchowych
człowiek może zobaczyć w spokoju różne warianty, obejrzeć je, zobaczyć co do czego prowadzi
i jakie będą tego skutki.
To zwiększa odporność na stresy dnia codziennego i różne inne wyzwania życiowe, dając możność
zobaczenia co do czego prowadzi.
To także dla nas nauka otwartości. Jak spowodować, aby ktoś zechciał coś zobaczyć, choćby tylko
dla siebie samego, bez nacisku, bez wykładów z góry, za to dając możność doświadczania
i samodzielnego widzenia. To sztuka taktu i delikatności oraz poszanowania sytuacji w jakiej ktoś
się znajduje, a także inności i wzajemnego uczenia się. Tego uczymy się także i my, którzy już to
lepiej poznali i chcą się tym dzielić dalej. To dla nas zaszczyt móc się tym zająć i służyć pomocą,
poprzez zaangażowanie lub choćby poprzez danie samego impulsu do powstania tej Fundacji.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Widzenia duchowe, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
- Artur Zgadzaj
- Beata Szkolnicka
- Radosław Bęczyński
- Maria Charęza
- Mirosława Miklas
- Bogdan Stawarz
- Piotr Okoczuk
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Artura
Muca w kancelarii notarialnej w 53-342 Wrocław, ul.Komandorska 53/2B, w dniu 28 listopada
2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundator Artur Zgadzaj wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele,
jako Prezes Zarządu.
3. Fundator Beata Szkolnicka wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji, jako Vice Prezes
Zarządu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Jelenia Góra
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§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, uwzględniając przepisy międzynarodowe.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§7
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

str. 2

Cele i zasady działania Fundacji.
§8
Idea powstania Fundacji:
1. Umożliwianie rozwoju duchowego człowieka z wykorzystaniem Widzeń duchowych.
2. Idea ta pochodzi od Artura Zgadzaja:
2.1. Był on pierwotnym autorem niniejszego Statutu, tak w kwestii merytorycznej, jak
i formalnej. Wprowadził ze sobą do Fundacji autorskie podejście i sposób wykonywania
Widzeń duchowych.
2.2. Przekazał na rzecz Fundacji wraz z jej zarejestrowaniem wszelkie materiały związane
z prowadzonymi przez siebie spotkaniami na temat Widzeń duchowych od sierpnia 2009
roku do momentu powstania Fundacji, w tym skonfigurowany i funkcjonalny serwer
z udostępnianiem tych materiałów poprzez internet, na którym były zgromadzone
wcześniejsze zapisy dźwiękowe ze spotkań, rysunki, wypowiedzi oraz wniósł ze sobą całe
dotychczasowe doświadczenie. Osoby, z którymi były poprzednio prowadzone zapisy
dźwiękowe, ich rysunki tematyczne oraz ewentualne zdjęcia wyraziły swą zgodę na
przekazanie tych materiałów z nimi związanych na rzecz Fundacji, czyli pod jej opiekę
i zarząd, w dobrej wierze służenia kolejnym osobom i rozwojowi zgodnie z Celami
Fundacji. Szczegóły przekazania tych materiałów są zawarte w innych dokumentach
założycielskich Fundacji.
Misją Fundacji jest:
1. Umożliwienie rozwoju duchowego człowieka, szczególnie z wykorzystaniem Widzeń
duchowych i lepszego połączeniu z samym sobą bez ograniczeń i bez rozróżniania na:
- poziom duchowy,
- poziom moralny,
- narodowość,
- kolor skóry,
- płeć,
- wiek,
- orientację seksualną,
- zdrowie i sprawność fizyczną
- przynależność partyjną oraz poglądy polityczne, czy społeczne,
- wyznawanie wiary lub brak wiary, np. ateizm, agnostycyzm,
- wyznawane poglądy w jakiejkolwiek innej dziedzinie,
- ani na to czy ktoś jest „godzien”, czy też nie, czyli Fundacja służy także tym, którzy
wprawdzie zrobili coś złego, nagannego, ale wykazują chęć zrozumienia i dalszego uczenia
się, wewnętrznie zapytują.
2. Fundacja nie zajmuje się rozliczaniem ludzi z ich przeszłości, czy zachowywali się moralnie,
czy też niemoralnie, z bycia w porządku, czy też nie według jakichś reguł i zasad. Fundacja nie
jest do tego ani powołana, ani upoważniona, nie jest to w najmniejszym stopniu jej zadaniem.
Za to zadaniem Fundacji jest dawanie ciągle szansy i to każdemu wedle aktualnych możliwości
Fundacji, jeśli tylko ktoś prawdziwie chce, jeśli jest wystarczająco otwarty aby:
2.1. Zrozumieć siebie
2.2. Zrozumieć życie
2.3. Zrozumieć dlaczego coś wydarzyło się tak, a nie inaczej
2.4. Jakie są przyczyny takiego, a nie innego życia
2.5. Czemu służy to, przez co przechodzi
2.6. Jakie są skutki określonych działań, czy dróg i oglądania tego samodzielnie, odkrywania na
własny rachunek i brania odpowiedzialności za siebie samego
3. Nieustannie pokazywać, że każdy ma prawo się rozwijać duchowo i rozumieć więcej,
naprawiać swe błędy, jeśli tylko jest na to otwarty i chętny do pracy nad sobą. Ta chęć, ta
otwartość, to poszukiwanie i wewnętrzne zadawanie pytań ze strony osób zainteresowanych ma
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być wyznacznikiem dla działania Fundacji i dawania każdemu szansy. Jednakże Fundacja nie
ma obowiązku w każdym przypadku służyć wszystkim pomocą, każdemu kto tylko będzie
mieć takie oczekiwania. W szczególności Fundacja może odmówić pomocy tam, gdzie jest
oczekiwanie wyręczenia za własną pracę, czy chęć posłużenia się Fundacją jako narzędziem do
rozwiązania własnych spraw, czy spraw wyodrębnionej grupy osób w oderwaniu od całości,
albo ze szkodą dla innych, czy też udawania, że rzekomo ktoś pragnie się rozwijać, a w istocie
okazuje się, że pragnie jedynie manipulować innymi. Fundacja ma dbać, aby nie wdawać się
w tego rodzaju manipulacje, co byłoby wtedy ze szkodą dla innych faktycznie potrzebujących.
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie rozwoju duchowego człowieka, połączenia z samym sobą, szeroko pojęte
uzdrawianie duchowe, dążenie do rozumienia siebie, innych ludzi i życia, do rozpoznawania co
jest w człowieku głębokim odczuciem, w tym zdobywanie w trakcie tej drogi następujących
umiejętności i doświadczeń:
1.1. Odczucie i doświadczenie siebie samego, odczucie swej duszy, umiejętność wczuwania się
w siebie
1.2. Odkrywanie czego się pragnie i do czego się dąży
1.3. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych w codziennym życiu, w sprawach rodzinnych,
zawodowych, w szkole i na uczelni, wśród kolegów, koleżanek i znajomych, podczas
załatwiania różnych spraw
1.4. Wychodzenie z depresji
1.5. Radzenie sobie z porównywaniem i ocenianiem przez innych, z krytyką
1.6. Podniesienie własnej samooceny, jeśli sami siebie pomniejszaliśmy
1.7. Wytonowanie własnych zbyt silnych emocji
1.8. Niezałamywanie się, nawet w bardzo trudnych sytuacjach
1.9. Umiejętność zobaczenia dlaczego w życiu przydarza się coś złego, jakie jest tego
przesłanie, dlaczego mnie to spotyka i czemu to służy, przepracowywanie takich sytuacji
1.10.
Uwalnianie się od traumy z dzieciństwa, czy po jakimś innym zdarzeniu, uwalnianie
się od lęków, złych nawyków i powtarzania tych samych błędów
1.11.
Szczególna praca na rzecz dzieci i młodzieży aby mogły mieć lepsze rozumienie
i ugruntowanie w sobie.
1.12.
Uczenie się, jak być uprzejmym i wyrozumiałym dla innych oraz dla siebie samego
1.13.
Uczenie się jak można pomagać innym, aby nie było to powierzchowne, aby służyło
to rozwojowi drugiego człowieka, a nie tylko zaspokojeniu jego osobistych pragnień.
1.14.
Odkrywanie, że razem możemy coś więcej osiągnąć
1.15.
Większa witalność i radość życia, odporność na stresy
1.16.
Większa odporność na ból fizyczny, na niewygody, mniej narzekania. Większa
sprawność fizyczna ciała.
1.17.
Większa odporność na ból psychiczny, możliwość przejścia przez trudne sytuacje,
a także pewna elastyczność, czyli radzenie sobie z nowymi i zaskakującymi sytuacjami.
1.18.
Znajdowanie odpowiedzi na wszelkie trudne pytania w sprawach codziennych
i osobistych, jak również abstrakcyjnych i uniwersalnych, zależnie od tego co w danym
momencie szczególnie zainteresuje daną osobę, a wynikać to będzie z jej aktualnych
potrzeb i możliwości wnikania.
2. Propagowanie spotkań z samym sobą, szczególnie poprzez Widzenia duchowe, które polegają
na odbiorze własnych odczuć i słyszenia swoich odpowiedzi.
3. Przeprowadzanie spotkań tak indywidualnych, jak i w szerszych grupach z samym sobą poprzez
Widzenia duchowe i inne formy duchowego kontaktu.
4. Opracowywanie form komunikacji i kontaktu z ludźmi na potrzeby Widzeń duchowych
z uwzględnieniem wszelkich zmian technologicznych i własnych umiejętności, jakie
w przyszłości nastąpią. Dotyczy to szczególnie prac organizacyjnych Fundacji, komunikacji
z uczestnikami spotkań, przeprowadzanych sesji, zapisów ze spotkań itp.
5. Przeprowadzanie Widzeń duchowych i innych form spotkań z samym sobą, dla następujących
potrzeb i grup osób:
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5.1. Pomocy ludziom, którzy zrobili coś złego, nagannego w sensie moralnym, społecznym
i prawnym, albo co sami uważają za naganne. Pomocy zagubionym, sfrustrowanym,
wycofującym się z życia, którzy chcą jednak naprawić coś w życiu, zrozumieć siebie
głębiej i swe motywy oraz powodów dla których coś jest takie, a nie inne:
- osobom skazanym za różne wykroczenia
- osobom przebywającym aktualnie w zakładach karnych i więzieniach
- osobom zwolnionym z więzienia lub po odbyciu kary
- osobom bezdomnym, pokrzywdzonym, bitym
- osobom z patologii społecznych
- osobom z różnymi osobistymi problemami
- osobom, które próbowały lub próbują targnąć się na swoje życie (samobójcom)
- osobom załamanym psychicznie i nie widzącym wyjścia ze swej sytuacji
5.2. Wspieranie rozwoju duchowego dla osób z ułomnościami fizycznymi, jeśli tylko zostanie
znaleziony sposób komunikacji z nimi, ze szczególną uwagą dla:
- niewidomych, w tym niewidomych od urodzenia, a także poprzez wypadek, czy chorobę
- głuchoniemych, w tym niemych oraz głuchych
5.3. Wspieranie rozwoju duchowego dla osób z ułomnościami psychicznymi, jeśli będzie miało
to sens i uda się nawiązać wystarczająco dobry kontakt z daną osobą.
5.4. Wspieranie rozwoju duchowego osób mających stosunkowo małe problemy osobiste lub
nie mających ich wcale, które jednak pragną rozwijać się dalej oraz tych, którzy mając
różne swoje osobiste cele, potrzebują dodatkowego szerszego spojrzenia na inne sprawy:
- osób nie interesujących się kwestiami duchowymi, ale otwartych w dziedzinie spojrzenia
na różne sprawy szerzej
- osób o zainteresowaniach wprawdzie nie przystających do celów Fundacji, a nawet
o zupełnie innych poglądach, jeśli tylko wykazują się otwartością, co do poznawania
czegoś głębiej, poszerzania swojej wiedzy i rozumienia
5.5. Wspieranie osób zajmujących się szeroko pojętą tematyką zdrowotną i duchową, jednakże
w aspekcie rozwoju duchowego.
5.6. Wspieranie dzieci i młodzieży – opracowanie dla różnych grup wiekowych odpowiedniego
podejścia, które będzie najlepiej dostosowane, aby je pobudzać w rozwoju duchowym
i szerszym rozumieniu, w tym ruchowo, rekreacyjnie, zabawowo, umysłowo, zależnie od
ich wieku i okoliczności oraz zależnie z jakiego środowiska pochodzą.
5.7. Wykształcenie osób Prowadzących spotkania i widzenia, zwanych dalej Prowadzącymi,
czyli osób, które mogą samodzielnie prowadzić Widzenia duchowe z innymi osobami oraz
inne zajęcia z tym związane, które określa Fundacja. Jest to jedno z podstawowych działań
Fundacji, aby więcej osób nauczyć i pokazać na czym polegają Widzenia duchowe poprzez
Prowadzących, którzy będą mogli realizować spotkania z nowymi osobami, w tym ze
szczególnie potrzebującymi, omówionymi w powyższych punktach. Prowadzący, to osoby
które poznały już Widzenia duchowe na tyle dobrze, że mogą je prowadzić samodzielnie
i zostały do tego upoważnione przez Fundację.
5.8. Innych grup osób i świadomości nie ujętych tutaj i we wszelkich okolicznościach, w jakich
tylko można pomagać w rozwoju człowieka.
6. Utworzenie Szkoły duchowej, zwanej dalej Szkołą stanowiącej jednostkę organizacyjną
w ramach Fundacji. Szkoła opiera się na głównych celach i założeniach Fundacji, działa pod jej
Zarządem, będąc jednocześnie wizytówką Fundacji oraz inspiracją dla niej samej w innych
działaniach zewnętrznych, a także stanowiąc inspirację dla innych osób, grup i organizacji
spoza Fundacji.
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§9
Sposoby realizacji celów Fundacji:
1. Prowadzenie sesji Widzeń duchowych tak indywidualnie, jak i w grupach.
2. Dokonywanie zapamiętywania, inaczej zapisywania materiałów w sposób techniczny lub inny,
z uwzględnieniem zmian technologicznych, kulturowych, duchowych w przyszłości, czyli np.
dźwiękowego i/lub video lub jeszcze innej formy, np. szkiców, notatek ze spotkań, prezentacji,
konferencji i sesji Widzeń duchowych.
3. Fundacja jest właścicielem i patronem tych zapisów i materiałów z punktu 2, strzeże ich i nie
udostępnia na zewnątrz, stronom trzecim, żadnym organizacjom, dziennikarzom, mediom, ani
osobom nie uczestniczącym w prowadzonych przez Fundację zajęciach. Fundacja określa
zasady dostępu do tych materiałów, w szczególności dla osób uczestniczących w zajęciach
Widzeń duchowych i na poziomie jaki dotyczy daną osobę. Fundacja zarządza tymi treściami,
tak jak sama uzna za stosowne, a jej zadaniem jest ochrona i poufność zapisów wszystkich
uczestników przeprowadzanych zajęć i spotkań. Fundacja zatem może udostępnić te materiały
jedynie w następujących sytuacjach:
3.1. wybrane zapisy z sesji nieporuszających kwestii osobistych:
3.1.1. publicznie wybrany przez siebie fragment, jednakże na zasadach, które sama uzna za
stosowne i sama wybierze temat tego fragmentu, tylko jako przykład przeprowadzanych zajęć poprzez Zarząd Fundacji, wybranego Prowadzącego zajęcia, o którym
mowa jest dalej lub poprzez Rzecznika Fundacji lub Szkoły omówionych dalej.
3.1.2. organom kontrolnym projektu, w którym uczestniczyła Fundacja, np. jeśli Fundacja
uzyskała dotację na ich realizację i potrzebne to jest dla zatwierdzenia wykonanych
zadań. Nawet w takiej sytuacji Fundacja samodzielnie dokonuje wyboru materiałów,
które do tego celu udostępni, jako przykład wykonanej pracy na rzecz projektu, zaś
całość pozostaje w wewnętrznej dyspozycji Fundacji.
3.1.3. jeśli Administracja lub inne Instytucje Państwowe zażądają zgodnie z prawem
i swymi uprawnieniami dostępu do jakichś materiałów, to zostaną udostępnione
niezbędne materiały, ale z sesji nieporuszających kwestii osobistych danej osoby
i tylko te, które są konieczne dla prowadzenia danego postępowania wyjaśniającego,
a jednocześnie Zarząd Fundacji zobowiązany jest dołączyć swoje uwagi do
udostępnionego tym organom materiału oraz powiadomić uczestników danej sesji
o takim udostępnieniu.
3.2. zapisy z sesji poruszających kwestie osobiste mogą być udostępniane tylko i wyłącznie na
podstawie prawomocnego nakazu Sądowego, z powiadomieniem uczestników danego
spotkania o takiej sytuacji. Dotyczy to także zapisów z sesji, gdzie poruszane są kwestie
osobiste innej osoby, aniżeli dotyczy wprost to postępowanie, ale w danym zapisie ta druga
osoba również występuje w sensie uczestnictwa lub jej to bezpośrednio, personalnie
dotyczy, czyli jest np. o niej mowa.
4. Opracowywanie zapisów z punktu 2 w zakresie zwykłej technicznej obróbki, jak
i merytorycznie, opatrywanie komentarzem, notatkami, czy dzielenie ich na tematyczne
fragmenty. Opracowywanie będzie zgodne z rozwojem techniki i jej wykorzystaniem
w przyszłości.
5. Gromadzenie, udostępnianie i ochrona materiałów opisanych w punktach 2, 3 i 4:
5.1. przechowywanie ich na odpowiednich nośnikach,
5.2. wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
5.3. udostępnianie ich do użytku wewnętrznego Fundacji, w tym osób uczestniczących
w sesjach Widzeń duchowych, na zasadach które określa Fundacja.
6. Chronić dane osobowe uczestników wszelkich spotkań.
7. Utworzenie grup Prowadzących i innych osób odpowiedzialnych z ramienia Fundacji osobno
do:
- prowadzenia Szkoły,
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- prowadzenia zajęć na zewnątrz, czyli wszędzie tam gdzie uczestnicy nie mogliby przyjechać
do Szkoły.
8. Prowadzenie warsztatów z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych, czy
innych Domach Kultury, wspólne wyjazdy plenerowe itp.
9. Prowadzenie warsztatów dla osób dorosłych w różnych ośrodkach, miastach i wsiach.
10. Specjalne wyjazdy plenerowe połączone z aktywnością ruchową oraz elementami rozwoju
duchowego w tym sesjami Widzeń duchowych, przykładowo:
10.1.
Spływy kajakowe
10.2.
Obozy żeglarskie
10.3.
Wędrówki piesze
10.4.
Wyjazdy rowerowe
10.5.
Inne wyjazdy rekreacyjne
11. Warsztaty, spotkania plenerowe, koncerty.
12. Prezentacje publiczne osiągnięć Fundacji dotyczące rozwoju duchowego, zgodnie z założeniami
Fundacji.
13. Prowadzenie strony internetowej lub innej formy komunikacji, jaka będzie stosowana
w przyszłości, zależnie od rozwoju technologicznego i komunikacyjnego:
13.1.
Stron dla celów publiczno-informacyjnych, nie wymagających logowania, otwartych
i indeksowalnych przez zewnętrzne wyszukiwarki internetowe.
13.1.1. Strona, która prezentowałaby ogólnie czym są Widzenia duchowe, czym jest rozwój
duchowy. Nawiązanie do organizacji Fundacji byłoby tutaj minimalne.
13.1.2. Strona będąca publiczną wizytówką dla Szkoły
13.1.3. Strona dla ogólnej działalności Fundacji
13.2.
Prowadzenie wielu różnych stron tematycznych z zastrzeżeniem dostępu tylko dla
osób, którym dostęp nadaje Fundacja. Zasadniczo, osoby upoważnione to te, które robią
Widzenia duchowe i korzystają z danego zakresu materiału merytorycznego lub w inny
sposób upoważnione przez Fundację. Te strony internetowe nie są publiczne i wymagają
logowania, nie są zatem indeksowane w swej zawartości przez zewnętrzne wyszukiwarki
internetowe.
13.3.
Prowadzenie Forum dyskusyjnego - osobna strona internetowa specjalnie dla
uczestników wszelkich zajęć prowadzonych przez Fundację, typu forum dyskusyjne, gdzie
uczestnicy będą mogli podyskutować między sobą o swych doświadczeniach, wrażeniach
i odczuciach, o materiałach i sposobie działania Widzeń duchowych, Szkoły, czy Fundacji,
oraz wyrażać swe opinie, bez zbytniego skrępowania ze strony Prowadzących i Fundacji.
13.4.
Prowadzenie odpowiednich stron internetowych w innych językach, a w szczególności w języku angielskim, tak aby osoby z innych krajów mogły zapoznawać się
z Widzeniami duchowymi i w razie możliwości przyjeżdżać do Polski na spotkania.
14. Działalność edukacyjna nie wymieniona gdzie indziej w Statucie Fundacji.
15. Działalność wydawnicza i badawcza w zakresie głównie tego, co wspomaga rozwój duchowy
człowieka.
16. Działalność ekologiczna i promująca ochronę przyrody oraz odkrywania jej walorów
i znaczenia dla człowieka.
17. Działalność zdrowotna i zdrowy sposób odżywiania, szczególnie osiągana poprzez wiedzę
i rozumienie duchowe. Fundacja nie zajmuje się osiąganiem zdrowia poprzez środki
farmakologiczne, suplementy, czy ćwiczenia duchowe lub ezoteryczne, które sama nie
autoryzuje.
18. Działalność promująca aktywny wypoczynek oraz sprawność fizyczną i umysłową.
19. Działalność międzynarodowa opiera się na:
19.1.
Stronach internetowych w innych językach, a szczególnie w języku angielskim
19.2.
Wykształceniu Prowadzących zajęcia operujących w innych językach, a szczególnie
w języku angielskim
19.3.
Zapraszaniu osób z innych krajów na przyjazd do Polski i naukę Widzeń duchowych
na miejscu, a w szczególności w Szkole. Zajęcia te odbywają się albo zdalnie, albo na
miejscu w Polsce kiedy te osoby tu przyjadą.
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19.4.
Możliwość działania wprost w innych krajach może być rozważona przez Zarząd
Fundacji, zależnie od potrzeb i możliwości, np. poprzez utworzenie filii, czy oddziału.
20. Powołanie Rzeczników Fundacji do spraw kontaktów z mediami, co do działań w Szkole i poza
Szkołą. Dysponują oni materiałami, które przygotowała Fundacja do publicznego przekazania,
np. wybrane fragmenty z sesji Widzeń duchowych, rysunki, osiągnięcia, jak to przebiega, co
jest robione i w jaki sposób.
21. Utworzenie Szkoły opartej na głównych celach i założeniach Fundacji, będącej wizytówką
Fundacji i miejscem dla przebywania osób, pod kątem nauki duchowej z możliwością
nocowania, posiłków, rozwoju duchowego, przeprowadzania Widzeń duchowych gdzie znajdą
się wszystkie istotne elementy, na których w swym działaniu opiera się idea Fundacji. Miejsce
to nie musi być formalną siedzibą Fundacji. Najlepiej, jeśli Szkoła będzie znajdować się poza
obszarem zabudowanym, możliwie poza dużym miastem, w korzystnym otoczeniu. Szczegóły
jej wyglądu, lokalizacji, wyposażenia oraz sposobu funkcjonowania określa Zarząd Fundacji
w toku jej powstawania.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 650,00 zł oraz materiały i sprzęt
techniczny przekazany przez Artura Zgadzaja wymieniony w § 8 punkt 2.2 oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.1. dotacji, dofinansowań i subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów - mogą być one
użyte na realizację celów Fundacji w dowolny sposób i cel określony przez Fundację,
jednakże z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów, jeśli określili oni
konkretnie jakie ma być przeznaczenie tych środków wchodzących w zakres celów
Fundacji.
1.1.1. Jeśli wola spadkobierców lub donatorów jest niezgodna z celami Fundacji to
Fundacja może podjąć decyzję o nieprzyjęciu darowizny lub jej zwrocie, a w razie
niemożności zwrotu przekazaniu innym organizacjom, których cele pokrywają się
z wolą darczyńców.
1.2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
1.3. dochodów z majątku Fundacji
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja nie może zaciągać żadnych kredytów w żadnej formie. Fundacja działa wyłącznie
z majątkiem, który faktycznie posiada, który nie jest kredytowany.
5. Fundacja nie może dysponować żadnymi kartami bankowymi lub innymi opcjami technicznymi
typu debetowego, czyli z możliwością wypłacania powyżej aktualnego stanu konta Fundacji.
Jeśli Bank, w którym Fundacja ma już otwarte konto bankowe wprowadzi w międzyczasie
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niejako z automatu kartę debetową, czy inne odpowiadające temu urządzenie lub opcję dla
Fundacji i nie będzie możliwości rezygnacji z niej, to należy niezwłocznie rozwiązać umowę
z takim Bankiem.
6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
7. Fundacja nie udziela pożyczek innym podmiotom, ani osobom, ani Członkom Zarządu, czy
pracownikom Fundacji oraz nie zabezpiecza zobowiązań tych podmiotów i osób majątkiem
Fundacji. Zabezpieczenie majątkiem Fundacji dotyczy wyłącznie samej Fundacji i to na
zasadzie stanu posiadania, a nie kredytowania czegoś nowego.
8. Fundacja może powoływać odrębne fundusze do realizacji określonych celów i zadań.
Władze Fundacji.
§ 13
1. Władzami fundacji są:
1.1. Zarząd Fundacji. Jest to jedyny organ Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest wybierany bezterminowo.
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch osób, a maksymalnie z pięciu osób
powoływanych przez dotychczasowych członków Zarządu Fundacji na czas nieokreślony,
w tym składa się z Prezesa i V-ce Prezesa.
5. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu w szczególnych sytuacjach przy pełnej
jednomyślności pozostałych Członków Zarządu oraz przy pełnym składzie Zarządu. Następuje
to w przypadku jego rezygnacji, śmierci, poważnego kalectwa, czy choroby uniemożliwiającej
mu realizowanie celów Fundacji, czy też długotrwałego zaniedbania swych fundamentalnych
obowiązków lub w istotny sposób odejścia od fundamentalnych celów Fundacji, dla których
została powołana.
6. Zarząd Fundacji powołuje nowych Członków Zarządu jednomyślnie w dotychczasowym
składzie, przy obecności minimum 2/3 członków.
7. Dotychczasowy Członek Zarządu może być odwołany z funkcji, przy pełnej jednomyślności
wszystkich pozostałych Członków Zarządu oraz przy pełnym składzie Zarządu, jeśli
którykolwiek z Członków Zarządu zgłosi taki wniosek, z wyłączeniem osoby, której odwołanie
ma dotyczyć.
7.1. Wniosek o odwołanie może także złożyć sam zainteresowany pisemnie na ręce Prezesa
Fundacji lub Vice Prezesa. Wtedy do zatwierdzenia jego odwołania wystarczy zwykła
większość Zarządu Fundacji.
8. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
9. Osoby reprezentujące Fundację wymieniono w dziale „Sposób reprezentacji”
10. Wynagrodzenia i zwrot kosztów dla Członków Zarządu Fundacji:
10.1.
Prezes i Viceprezes Zarządu Fundacji działają bezpłatnie i nie pobierają żadnego
wynagrodzenia
10.2.
Pozostali Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w dowolny sposób zgodny
z prawem, w drodze uchwały Zarządu, przy czym wymagana jest także zgoda i podpis
Prezesa lub Vice Prezesa.
10.3.
Wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji, niezależnie czy są zatrudnieni, czy też nie,
mogą otrzymywać zwrot udokumentowanych wydatków, w tym osobistych, ale
związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu oraz pracach Fundacji i na jej rzecz.
Szczegółowe zasady może ustalać Zarząd w formie uchwały. Zwroty te dotyczą między
innymi za:
10.3.1. koszty podróży i dojazdów,
10.3.2. koszty noclegów w delegacjach na rzecz Fundacji
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10.3.3. kosztów za użytkowany środek komunikacji, np. samochód wykorzystywany
w części i na rzecz Fundacji
10.3.4. koszty za użytkowany telefon lub podobne urządzenie, czy funkcjonalność służące
do rozmów głosowych, czy z obrazem (video rozmów), w tym międzynarodowych,
wykorzystywane do kontaktów i komunikacji dotyczących wszelkich spraw
związanych z działaniem Fundacji,
10.3.5. koszty za internet lub podobne media techniczne służące do komunikacji i wymiany
informacji wykorzystywane w związku z działalnością Fundacji
10.3.6. kosztów za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie lub podobne w związku
z działaniami na rzecz Fundacji
10.3.7. kosztów za czynsz wynajmu mieszkania lub opłat czynszowych za dom lub hotelu,
pensjonatu jeśli w nim się pracuje i/lub mieszka wykonując czynności na rzecz
Fundacji
10.3.8. kosztów za reprezentatywny własny ubiór, jeśli Zarząd uzna go za zasadny
i niezbędny
10.3.9. kosztów za przygotowanie spotkania związanego z Widzeniami duchowymi lub
organizacyjnymi Fundacji
11. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
12. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji lub V-ce Prezes z własnej inicjatywy
albo na wniosek innego Członka Zarządu, zgłoszony na piśmie na ręce Prezesa lub V-ce
Prezesa.
13. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, a w razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. Dla ważności decyzji wymagana jest minimum
obecność 2/3 z całej liczby członków, chyba że gdzie indziej jest podane inaczej.
14. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
15. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących
do zadań Fundacji.
16. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać wybranemu Ministrowi
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 14
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia,
szczegółowych zasad zwrotów kosztów własnych.
3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, przy czym decyzję o zatrudnieniu innych osób poza Członkami Zarządu może
jednoosobowo podjąć także Prezes Zarządu i Vice Prezes Zarządu.
4. Zarządzania finansami i majątkiem Fundacji
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
6. Powoływanie w razie potrzeby odrębnych funduszy do realizacji określonych celów i zadań.
7. Ustanawianie szczegółowych rozporządzeń i regulaminów wynikających ze Statutu i celów dla
jakich Fundacja została powołana.
8. Kierowanie Szkołą i nadzór nad jej funkcjonowaniem w ramach Fundacji
9. Kierowanie wszelkimi bieżącymi działaniami Fundacji
10. Ocena własnej pracy Zarządu, a w szczególności co należy poprawić, przyjmowanie
corocznych sprawozdań lub bilansu.
11. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
12. Wytyczanie programów dla realizacji określonych projektów i rozliczanie tych projektów.
13. Określanie jak ma funkcjonować Szkoła i powoływanie osób odpowiedzialnych dla jej
prowadzenia i nadzór nad jej działaniem.
14. Nadzór nad działalnością całej Fundacji.
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15. Zmiana Statutu Fundacji opisana w dziale „Zmiana Statutu”
16. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją opisane w dziale „Połączenie z inną
fundacją”.
17. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji opisane w dziale „Likwidacja Fundacji”.
Sposób Reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników z wyłączeniem Członków Zarządu –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji i Vice
Prezes Fundacji.
3. Osoby reprezentujące Fundację na zewnątrz to:
3.1. Prezes oraz Vice Prezes
3.2. Inni członkowie Zarządu, jeśli nie jest wymagane oświadczenie woli, czy podpis Prezesa
Fundacji, ani Vice Prezesa Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością liczby głosów i zgodnym głosie
Prezesa, przy obecności minimum 2/3 liczby Członków Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć
zasadniczych celów i sposobów realizacji, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim. Zmiana statutu nie może dotyczyć w żadnym zakresie Misji
Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
§ 17
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 mogłaby ulec istotnej
zmianie misja i cel Fundacji, a także sposób działania Fundacji w swych zasadniczych
kwestiach. Nie może ulec zmianie nazwa Fundacji, oraz nie jest zmieniany Prezes.
§ 18
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej.
Likwidacja Fundacji.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
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§ 20
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach lub inne cele charytatywne.

str. 12

