STATUT FUNDACJI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja pod Damaszkiem, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez ks.
Mirosław Matuszny, zwanego dalej “Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
31sierpnia 2017 r.w Kancelarii Notarialnej S.C. Notariusz Beata Słowikowska Notariusz Paweł Mróz,
ul. F. Chopina 17/4, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest m. Lublin.
Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

1.
2.

§ 5.
1.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżnych z jej celami.
§ 6.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Fundacji
§ 7.
Celami działania Fundacji są:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wspieranie duchowe i materialne parafii rzymskokatolickich;
Popularyzowanie i promowanie nauczania Kościoła Katolickiego w Polsce;
Promowanie postaw społecznych zgodnych z prawem naturalnych;
Prowadzenie działalności na rzecz misji i Kościoła w krajach misyjnych;
Prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej;
Działania na rzecz życia, wspierania rodziny i rodzicielstwa,
Podejmowanie działalności charytatywnej, w tym pomocy osobom wykluczonym społecznie;

8) Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
§ 8.
1. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez następujące działania:

1) Organizowanie wydarzeń, imprez kulturalnych i duszpasterskich, w tym o charakterze
rozrywkowym i rekreacyjnym;

2) Działalność wydawniczą w obszarze mediów elektronicznych i tradycyjnych;
3) Organizowanie zbiórek publicznych na cele statutowe oraz wspierające parafie
rzymskokatolickie;

4) Organizowanie i finansowanie pracy misjonarzy poza granicami kraju i placówek misyjnych
w Polsce;
5) Wspieranie bieżącej pracy parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie;
6) Organizowanie szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych i innych form integracji
środowiska, któremu bliskie są cele statutowe Fundacji;
7) Organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz innych form turystycznego spędzania czasu
8) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, między innymi koncertów, wystaw, gali
dobroczynnych;
9) Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym organizowanie poradnictwa
psychologicznego, pedagogicznego, małżeńskiego, rodzinnego i innych jego form;
10) Współdziałanie z innymi podmiotami promującymi wartości chrześcijańskie;
11) Prowadzenie innych, niezbędnych działań służących realizacji zadań statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych Fundacji
określonych w pkt 1-5 powyżej.
§ 8a.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
1) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z);
2) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
3) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
4) Działalność agencji turystycznych, (PKD 79.11.A);
5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).;
6) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
7) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
8) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
9) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z).
§ 9.
W celu realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z innymi osobami
prawnymi, w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami, oraz osobami fizycznymi w zakresie
wspierania, w tym finansowania, prowadzonych przez nie działań, które są zgodne z celami
statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji
§ 10.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),
2. Zarząd.
§ 11.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
Członków składu Rady powołuje Fundator. Po śmierci Fundatora członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, będzie powoływać Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby
w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 12.

1. Rada Fundacji zbiera cię co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 13.
Do zadań Rady należy w szczególności :
1. Powołanie i odwołanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenia ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.

§ 14.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do :
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 15.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
1. członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej wynikającej z tytułu zatrudnienia,
2. osoby skazane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
§ 16.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać tytułu członkostwa w Radzie Fundacji
wynagrodzenia, ale wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przy wykonywaniu
stanowiska członka Rady Fundacji, w tym kosztów przejazdu.

Zarząd Fundacji.
§ 17.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powołanych przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.
§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności :
a) uchwalanie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spodków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co pół roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przekładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji
§ 19.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział IV
Majątek i źródła finansowania Fundacji
§ 20.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych)
oraz ośrodki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 21.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1)

darowizny, spadków, zapisów,

2)

dotacji i subwencji oraz grantów,

3)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)

dochodów z majątku Fundacji,

5)

dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 22.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
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. Jeśli długi spadkowe przewyższają stan czynny
spadku, Zarząd składa oświadczenie o odmowie przyjęcia spadku.
1.

§ 23.
Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie realizacji celów statutowych
Fundacji.

ROZDZIAŁ V
Łączenie i likwidacja Fundacji
§ 24.

1. Fundacja może łączyć się z inną fundacja o podobnych celach, na warunkach
określonych w umowie.
2. Zgodę na zawarcie umowy wyraża Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie.
§ 25.
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków majątkowych
Fundacji.
2. Decyzja o likwidacji musi zostać wyrażona przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie.
3. O decyzji likwidacji Zarząd powiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 26.
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji 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”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz osób wskazanych w pkt. 1 na zasadzie innych niż
wobec osób trzecich, w szczególności bezpłatnie;
3. wykorzystywania majątku na rzecz osób wskazanych w pkt. 1 na zasadach innych niż wobec
osób trzecich, chyba, że wykorzystywanie to stanowi bezpośrednio realizację celów
statutowych Fundacji;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od osób wskazanych w pkt.1. Lub
przedmiotów, z którymi osoby te są związane, w szczególności jeżeli są członkami organów
lub pracownikami.
§ 27.
Statut Fundacji może zostać zmieniony przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie.

