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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI "RESTAURARE BASILICAM" 

W ROKU 2005 
 
 

Nazwa, siedziba oraz data rejestracji fundacji: 
 
Fundacja "Restaurare Basilicam" z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Złotej 9, 20-112 

Lublin, zarejestrowana 6 marca 1995 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem F-204/95. 

W roku 2002 (29.08.2002) Fundacja „Restaurare Basilicam” została zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym w Lublinie, w XI Wydziale Gospodarczym. Fundację wpisano 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128069. 

W dniu 9 marca 2004 Fundacja „Restaurare Basilicam” uzyskała status organizacji 
poŜytku publicznego. Jako tego rodzaju organizacja została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 10 marca 2004. 

 
 

 Określenie celów statutowych fundacji: 
  
Celem Fundacji jest: 

1. pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla 
zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków 
Bazyliki i Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie przy ulicy Złotej 9. 

2. skupianie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których zespół budynków 
Bazyliki i Klasztoru stanowią obiekt historyczny i miejsce kultu religijnego, 

3. współpraca z krajowymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków oraz 
promowanie i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń. 

  
 
 Zwięzły opis działalności: 

  
 Fundacja została załoŜona 13.01.1995 r. przez Polską Prowincję Dominikanów  

z siedzibą w Warszawie.  
 Funkcję prezesa Zarządu Fundacji obecnie pełni o. Hieronim Kaczmarek. Członkami 

Zarządu są takŜe: o. Waldemar Kapeć, o. Sławomir Brzozecki, Paweł Smajkiewicz, 
Kazimierz OŜóg.  

W roku 2005 odbyło się 7 posiedzeń zarządu Fundacji. 
Drugie doroczne spotkanie Rady Fundacji odbyło się w dniu 18 listopada 2005.  
Nowymi członkami Rady stali się Leszek Mądzik i Robert Makłowicz.  
Fundacja w roku 2005 nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 
 

 Działalność Fundacji: 
 

� promowanie w społeczności lokalnej idei ratowania Bazyliki i Klasztoru przy 
pomocy środków masowego przekazu: artykuły prasowe i audycje radiowe, 

� Fundacja przeprowadziła kampanię informacyjną na temat „zbiórki 1%”; 
głównym środkiem informacji była ulotka „Klasztor w sercu miasta”; ukazały się 
informacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej; wykorzystano równieŜ pocztę 
elektroniczną i wywiady reklamowe sponsorowane przez firmę Anica – System 
SA; liczba wpłat wyniosła 774, co było wzrostem o 41 % w stosunku do 
poprzedniego roku,  

� ze środków Fundacji sfinansowano remont kopuły kaplicy Matki BoŜej Opieki – 
koszt remontu wyniósł 86 876 zł, 

� Lubelski Ośrodek Samopomocy na zlecenie Fundacji przeprowadził badania 
socjologiczne, których wyniki wykorzystywane są w „zbiórce 1%”,  
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� członkowie Fundacji Prowadzili zajęcia w ramach kursu dla przewodników – 
wolontariuszy, którzy oprowadzają po Bazylice i Klasztorze,  

� zorganizowano koncert dla przyjaciół i dobrodziejów klasztoru i Fundacji, w 
czasie którego wystąpił członek rady Fundacji Stanisław Soyka (10 września 
2005),  

� wraz z wolontariatem dominikańskim Fundacja zorganizowała spotkanie 
opłatkowe,  

� członkowie Fundacji aktywnie uczestniczyli w organizacji wydarzeń kulturalnych 
w klasztorze, szczególnie „Wigilii Starego Miasta” i koncertów; imprezy te były 
okazją do informowania uczestników na temat remontu klasztoru i bazyliki.  

 
 

Wysokość uzyskanych dochodów ze wskazaniem źródeł 
 
W roku 2005 nie powstały zdarzenia powodujące powstanie zobowiązań 

podatkowych Fundacji wobec Skarbu Państwa. 
 
Dochody: 
 
- odpisy 1 % od podatku od osób fizycznych    94 656,96 zł  
- darowizny osób prawnych 10% dochodu    5 000,00 zł 
- darowizna celowa (remont dachu)     230,00 zł 
- darowizna celowa (odnowa obrazu)     1 000,00 zł 
- darowizna celowa (koncert Soyki)     600,00 zł 
- darowizna         10 000,00 zł 
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych    860,00 zł 
- odsetki z lokat         3 319,83 zł  
 
Wydatki: 
 
- administracja        8 651,97 zł 
- badania socjologiczne        7 000,00 zł 
- cele statutowe         90 642,73 zł 

 
 

Wskazanie liczby osób zatrudnionych w Fundacji. 
  
Działalność w Fundacji ma charakter społeczny.  
W roku 2005 Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę i umowy 

zlecenia. 
 

  
 
 

Zarząd Fundacji "RESTAURARE BASILICAM" 
 

 
 
 
 

Lublin, 28 marca 2006 


