STATUT

FUNDACJI

"RESTAURARE

BASILICAM"

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja "Restaurare Basilicam", zwana dalej "Fundacją",
ustanowiona została przez Polską Prowincję Dominikanów w Warszawie,
reprezentowaną przez Przeora Klasztoru O. O. Dominikanów pod wezwaniem św.
Stanisława w Lublinie - O. Eugeniusza Pokrywkę- zwanej dalej "Fundatorem"- aktem
notarialnym sporządzonym przed notariuszem Andrzejem Sławomirem Kubiczem,
stale urzędującym w Kancelarii Notarialnej w Bychawie przy ulicy Marszałka Józefa
Piłsudskiego pod numerem 37 w dniu 13 stycznia 1995 r za Repertorium A Nr
53/1995.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
§4
1. Właściwym Ministrem jest Minister Kultury.
2. Nadzór wynikający z art. 58 § 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 23 maja
1989 roku) pełni Fundator.
§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja z uwagi na cele swojej działalności jest organizacją pożytku publicznego.
§6
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę:
FUNDACJA RESTAURARE BASILICAM w LUBLINIE.

§7
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są:
1. Pozyskiwanie,
gromadzenie
i
wykorzystywanie
środków
materialnych
dla zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków
Bazyliki i Klasztoru O. O. Dominikanów w Lublinie przy ulicy Złotej pod numerem 9.
2. Skupianie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których zespół budynków Bazyliki
i Klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie stanowi obiekt historyczny i miejsce kultu
religijnego.
3. Współpraca z krajowymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków oraz promowanie
i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
- prac studialnych, przedprojektowych, projektowych i wykonawczych, zmierzających
do zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i renowacji a także
zabezpieczenia przed działaniem czasu zespołu budynków Bazyliki i Klasztoru O. O.
Dominikanów w Lublinie oraz innych obiektów niezwiązanych z tym Klasztorem;
- katalogowania, konserwacji, renowacji i archiwizacji zabytków kultury i sztuki
sakralnej;
- organizacji konkursów, wystaw sztuki sakralnej, galerii obrazów, rzeźby a także
organizacji koncertów, projekcji filmów i przedstawień teatralnych;
- artystycznej i literackiej działalności twórczej;
- działalności edukacyjnej i wspomagającej edukację;
- badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
- wynajmu i udostępniania kompleksu dominikańskiego w Lublinie na potrzeby
edukacyjne, kulturalne i społeczne oraz dla pielgrzymów i turystów;
- promocji Fundacji i Klasztoru;
2) zgodny z tradycją Klasztoru O. O. Dominikanów w Lublinie udział w inicjatywach
społeczności lokalnej,
3) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami
i instytucjami, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może korzystać z pomocy innych osób fizycznych
i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00
(dziesięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji,
pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych
z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację, z zastrzeżeniem
postanowień § 14 Statutu.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą ponadto z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji i dotacji,
c) ze zbiórek i imprez publicznych,
d) wynajmu majątku nieruchomego i ruchomego,
e) ze sprzedaży majątku nieruchomego i ruchomego,
f) działalności gospodarczej,
g) części podatków od dochodów osobistych przekazanych przez podatników na rzecz
Fundacji działającej jako organizacja pożytku publicznego,
h) prezentacji i promocji znaków firmowych, ofert firm i firm,
i) odsetek bankowych,
j) odpłatnej działalności statutowej.
Całość dochodów uzyskiwanych
na działalność pożytku publicznego.

przez

Fundację

jest

przeznaczana

wyłącznie

§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

użyte

§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 16
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 1.000,00 (jeden tysiąc)
złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne – stanowiącej równowartość 1.000,00 USD
(jeden tysiąc dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) uzyskują tytuł
Dobroczyńcy Fundacji.
§ 17.
Tytuł Dobroczyńcy Fundacji ma charakter osobisty.
§ 18
Zabrania się Fundacji:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 19.
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Nadzorcza Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu,
i jest powoływany na czteroletnią kadencją z możliwością ponownego wyboru.

Jeśli Zarząd jest jednoosobowy wówczas jego jedyny członek pełni funkcję Prezesa
Zarządu.
2. Członek Zarządu Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.
3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej jeden członek Rady Klasztoru O. O.
Dominikanów w Lublinie.
4. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie może pełnić osoba skazana prawomocnym
wyrokiem
za
przestępstwo
umyślne
ścigane
z
oskarżenia
publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 21.
1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Polska Prowincja
Dominikanów w Warszawie (Fundator).
2. Zarząd może wybrać ze swego grona Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Sekretarza
Zarządu Fundacji.
§ 22.
1. Członek Zarządu może być odwołany z pełnienia funkcji w szczególności
w następujących przypadkach:
a) złożenia rezygnacji;
b) niezdolności do pełnienia funkcji w pracach Zarządu na skutek wieku, choroby, bądź
podjęcia innych zajęć wykluczających możliwość udziału w pracach Zarządu;
c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
d) naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
e) stwierdzenia faktów nielicujących z godnością członka Zarządu (np. skazania
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
f) przeprowadzenia się do innej miejscowości.
§ 23.
Zarząd w szczególności:
a) kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
e) przyznaje stypendia i nagrody Fundacji,
f) powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady Fundacji,
g) ustala regulamin Biura Fundacji,
h) tworzy i znosi inne jednostki organizacyjne Fundacji, w tym prowadzące działalność
gospodarczą;
i) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące funkcje
samodzielne i kierownicze w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
j) zatrudnia pracowników i ustala wysokość ich wynagradzania.
§ 24
1. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Fundatora nagrodami finansowymi
lub rzeczowymi.

§ 25
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym
Prezesa lub członka Zarządu wyznaczonego przez Prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
§ 26.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych oraz podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważniony jest
Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
2. Ważność czynności prawnej dokonanej przez oświadczenia woli dwóch członków
Zarządu łącznie zależy od potwierdzenia tej czynności przez Prezesa Zarządu.
3. Czynność prawna potwierdzona przez Prezesa Zarządu wywołuje skutki prawne
z chwilą jej dokonania, niezależnie od daty złożenia potwierdzenia.
§ 27.
Zarząd może powoływać:
1. Komisje Doradcze, złożone z rzeczoznawców i specjalistów w dziedzinach działalności
Fundacji;
2. Komitety organizacyjne związane z realizacją zadań statutowych.
§ 28.
1. Zarząd może powołać Radę Fundacji posiadającą uprawnienia o charakterze
opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym.
2. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołane osoby zaangażowane w realizację celów
statutowych Fundacji, posiadające specjalistyczną wiedzę, wyróżniające się
osiągnięciami w dziedzinie nauk teologicznych, nauk świeckich, w dziedzinie sztuki,
kultury, polityki i biznesu.
3. Zarząd powołuje Radę Fundacji na sześcioletnią kadencję, z możliwością ponownego
wyboru.
4. Zarząd powołuje Przewodniczącego Rady Fundacji spośród członków Rady Fundacji.
§ 29.
1. Posiedzenia Rady odbywają się z udziałem członków Zarządu, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub Prezes Zarządu Fundacji.

§ 30
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym fundacji i składa się z 3 do 5 członków
powoływanych i odwoływanych przez Polską Prowincję Dominikanów w Warszawie
na 3 letnią kadencję.
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
3. Rada Nadzorca sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 31.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 32.
1. Zmiana statutu Fundacji pozostaje w wyłącznej kompetencji Polskiej Prowincji
Dominikanów w Warszawie (Fundatora).
2. Zmiana statutu następuje z inicjatywy Polskiej Prowincji Dominikanów w Warszawie
(Fundatora) lub na wniosek Zarządu Fundacji i dokonywana jest przez Akt Zmiany
statutu będący jednostronnym oświadczeniem woli Polskiej Prowincji Dominikanów
w Warszawie (Fundatora).
Rozdział VI
DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 33.
1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji
i na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne
wewnętrzne jednostki organizacyjne.
2.1. Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.
2.2. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd.

2.3. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień
osób kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez
Zarząd.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza
na działalność pożytku publicznego.

§ 34.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów statutowych w zakresie:
a) działalności wydawniczej (PKD Dział 58),
b) działalności poligraficznej i reprodukcji zapisanych nośników informacji (Dział 18),
c) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
d) sprzedaży
detalicznej
gazet
i
artykułów
piśmiennych
prowadzonej
w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
e) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
f) sprzedaży
detalicznej
pozostałych
nowych
wyrobów
prowadzonej
w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
g) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach
(41.19.Z),
h) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
i) działalności bibliotek (91.01.A),
j) działalności archiwów (91.01.B),
k) działalności muzeów (91.02.Z).

§ 35.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad dotyczących
osób prawnych.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona
od pozostałej działalności statutowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 37.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie ograniczeniu cel
Fundacji.

§ 38.
Decyzję w przedmiocie
w Warszawie (Fundator).

połączenia

podejmuje

Polska

Prowincja

Dominikanów

§ 39.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w innych
przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.
§ 40.
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Polska Prowincja Dominikanów
w Warszawie (Fundator) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 41.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem wynikającym
z dyspozycji art. 5 ust.4 ustawy o fundacjach na rzecz Klasztoru O.O. Dominikanów
w Lublinie.
§ 42.
Zarząd Fundacji składa właściwemu Ministrowi, Polskiej Prowincji Dominikanów
w Warszawie (Fundatorowi) oraz Radzie Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie
coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji - do dnia 31 marca – za rok ubiegły.
§ 43.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym zmian.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 44.
Z dniem zarejestrowania zmiany Statutu do Organów Fundacji i Rady Fundacji
w dotychczasowym składzie stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

