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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI „RESTAURARE BASILICAM” 

W ROKU 2006. 
 

 

 
[1]. Nazwa, siedziba oraz data rejestracji fundacji: 

 
Fundacja „Restaurare Basilicam” z siedzibą w Lublinie, przy ul. 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                   
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128069. 

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

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 ul. 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. 

 
 

[2]. Zwięzły opis działalności: 
 

  Fundacja została załoŜona 13.01.1995 r. przez Polska Prowincję Dominikanów                   
z siedzibą w Warszawie. 

Od dnia 23.08.2006 r. na mocy Uchwały Polskiej Prowincji Dominikanów funkcję 
prezesa Zarządu Fundacji objął. Robert Głubisz OP, a funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej o. Marek Grzelczak OP. Członkami Zarządu są: o. Waldemar Kapeć OP,                   
o. Sławomir Brzozecki OP, Paweł Smajkiewicz oraz Kazimierz OŜóg; członkami Rady 
Nadzorczej: Ewa Kipta, Henryk Gapski i Andrzej Bat. 

Fundacja w roku 2006 nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

Efekty Działalności Fundacji w 2006 roku: 
 
• promowanie wśród społeczności lokalnej idei ratowania Bazyliki i Klasztoru              

przy pomocy środków masowego przekazu: artykuły prasowe i audycje radiowe; 
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• promowanie walorów historycznych i kulturowych zespołu budynków Bazyliki                   
i Klasztoru; 

• Fundacja przeprowadziła kampanię informacyjną na temat: „zbiórki 1%”; głównym 
ośrodkiem informacji była ulotka „Klasztor w sercu miasta”; ukazały się informacje       
w prasie lokalnej i ogólnopolskiej; wykorzystano pocztę elektroniczną i wywiady 
reklamowe; nawiązano współpracę z serwisami internetowymi „Koziołek”; 
www.lublin.pl; www.um.lublin.pl, której efektem było umieszczenie na tych stronach 
bandera reklamowego 1%; ekspozycja plakatów 1% w róŜnych częściach Lublina - 
między innymi na dworcach PKP i PKS 

• podejmowanie działań wspierających kampanię 1% - budowanie relacji z biurami 
podatkowymi przez indywidualny kontakt i informowanie ich o wydarzeniach 
związanych z działalnością Fundacji; 

• opracowanie Strategii Działań Biura Fundacji jako działanie skierowane                     
na poprawienie jakości realizowanych działań poprzez planowanie i realizację 
wyznaczonych celów długo- i krótkofalowych; 

• opracowanie projektu Gazety Dominikańskiej; 
• przygotowanie materiałów promocyjnych 1% na rok 2007, w tym kalendarza                

„1% na Bazylikę Dominikanów”; 
• 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. 

 
  Efektami rzeczowymi realizacji przedsięwzięcia, którego celem głównym                        
jest ratowanie Bazyliki i Klasztoru, wykonywanego w ścisłym współdziałaniu z Radą 
Lubelskiego Klasztoru OO. Dominikanów było rozpoczęcie prac związanych z realizacją 
projektu budowlano-wykonawczego rewaloryzacji wschodniego skrzydła klasztoru              
oraz prace nad WielobranŜowym projektem budowlano-wykonawczego rewaloryzacji 
północnego skrzydła-łącznika klasztoru  
 
 

[3].  Wysokość uzyskanych dochodów ze wskazaniem źródeł: 
 

Dochody: 
- odpisy 1% od podatku osób fizycznych             84 308,79 zł 
- darowizny osób prawnych                                                    887,10 zł 
- darowizna celowa (kult religijny)                                                100,00 zł 
- darowizna celowa (remont dachu/klasztoru)                            2 847,70 zł 
- darowizna celowa (Wielkopostne śpiewanie i warsztaty)      34 900,00 zł 
- darowizna  bez określonego tytułu                2 770,00 zł 
- odsetki z lokat                                                                           1 855,56 zł 

 
 

[4].  Wskazanie kwot przeznaczonych na cele statutowe, działalności gospodarczej                   
i inne: 
 

Wydatki: 
- administracja               31 767,15 zł 
- cele statutowe               59 684,10 zł 
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[5].  Wskazanie liczby osób zatrudnionych w fundacji: 
 

  W roku 2006 Fundacja zatrudniała: 
- 1 osobę na pełny etat w okresie 01.01.2006 - 30.09.2006; 
- 1 osobę na ¼ etatu w okresie 01.10.2006 - 11.10.2006; 
- 2 osoby na ¼ etatu w okresie 12.10.2006 - 31.12.2006. 
 
 

[6].  Informacja na temat rozliczenia Fundacji z budŜetem z tytułu ciąŜących na niej 
obowiązków podatkowych: 

 
  W roku 2006 zobowiązania podatkowe Fundacji wobec Skarbu Państwa wyniosły 
350, 80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100), z tytułu wynagrodzenia 560,22 zł. 
(pięćset sześćdziesiąt zł 22/100). 
 
 
 
Lublin, 28 marca 2007 r. 
 
 
 

Zarząd Fundacji „Restaurare Basilicam” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


