
STATUT 

„FUNDACJI PRZYMIERZE” 

 

 
 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§ 1 
 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Przymierze”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez 

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi z siedzibą w Otwocku, zwany dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Marii Cegielskiej, ul. Armii Krajowej 2A,  

05-400 OTWOCK, dnia 24 stycznia 2017 r., repertorium A 372/2017, działa na podstawie 

stosownych przepisów prawa kanonicznego, Konkordatu między Stolicą Apostolską i 

Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. 51.318), przepisów ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 

2013 r.1169 j.t.) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 2016 r. 40 j.t.), 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity: DZ. U z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest Koszalin. 

 
§ 3   

 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

2. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania określonych w statucie celów społecznie i gospodarczo   

  użytecznych,  Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 4 

 

1. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

 Narodowego. 

2. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za  

  ubiegły rok kalendarzowy 

3. Kościelną osobą prawną sprawującą nadzór nad Fundacją zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 

 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 

 (Dz.U. z 2013 r.1169 j.t.) jest Szensztacki Instytut Sióstr Maryi z siedzibą w Otwocku, którego 

 organem uprawnionym do składania oświadczeń i reprezentacji jest Przełożona Prowincjalna. 

 
 



§ 5  
 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

3. Fundacja posługuje się pieczątką z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

 w wybranych językach obcych. 

 

 

§ 6 
  

1. Fundacja może ustanawiać: odznaki, medale honorowe, certyfikaty, statuetki i przyznawać je 

 wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom 

 organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu  

 działania i prawem polskim dopuszczonych.  

 

 

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 
 

§ 7 
 

Celem Fundacji jest realizowanie zadań: 

1) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju 

świadomości kulturowej, związanej z IV Podróżą Apostolską do Polski papieża Św. Jana 

Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na 

Pomorzu oraz z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej 

w Koszalinie,  

2) w zakresie nauki, edukacji i oświaty, związanych z nauczaniem i pontyfikatem papieża 

Św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie 

i na Pomorzu oraz z międzynarodową misją wychowawczą, formacyjną i pastoralną Ruchu 

Szensztackiego realizującego idee solidarności i wspólnotowości, a nadto z Sanktuarium 

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, 

3) w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, związanych z historią 

kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu oraz kulturową 

i społeczną rolą Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej 

w Koszalinie, 

4) w zakresie turystyki i krajoznawstwa, służących podniesieniu walorów turystycznych 

i krajoznawczych miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego przez organizację, 

prowadzenie, rozwijanie i wspieranie działalności Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego 

na Górze Chełmskiej w Koszalinie (dalej także: „Centrum”), w tym wspieranie budowy 

i rozbudowy obiektu Centrum i zlokalizowanego w obrębie Centrum Muzeum im. św. Jana 

Pawła II, 

5) w zakresie rewitalizacji, przez przywrócenie obszarowi Góry Chełmskiej w Koszalinie 

utraconych funkcji kulturowych, pielgrzymkowych, turystycznych i społecznie użytecznych, 

6) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej 

Niemiec, polegających na prowadzeniu działań na rzecz rozwoju świadomości kulturowej, 

nauki, edukacji i oświaty, nadto działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego obu państw – związanych ze wspólną historią kultu religijnego na 

historycznym obszarze Pomorza, w tym Pomorza Przedniego, Tylnego i Gdańskiego. 

 



§ 8 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie działalności promującej Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na Górze 

Chełmskiej w Koszalinie, w tym prowadzone w jego ramach Muzeum im. św. Jana Pawła 

II, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, w szczególności prasy, radia, 

Internetu oraz innych środków umożliwiających rozpropagowanie informacji o Centrum i 

jego działalności, takich jak foldery i komputerowe nośniki danych, w szczególności 

poprzez zlecenie ich przygotowania i rozpowszechnianie, 

2) prowadzenie działalności upowszechniającej w świadomości społecznej IV Podróż 

Apostolską do Polski papieża Św. Jana Pawła II, wiedzę o jego osobie, nauce i pontyfikacie, 

nadto wiedzę o Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej oraz 

historię kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu – przez: 

a) wspieranie finansowe i rzeczowe Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 

Chełmskiej w Koszalinie, w tym Muzeum im. św. Jana Pawła II – w zakresie celu 

Fundacji, 

b) zatrudnianie osób lub zlecanie wykonania usług celem wsparcia Centrum 

Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie, w tym Muzeum im. 

św. Jana Pawła II– w zakresie celu Fundacji, 

c) eksponowanie zbiorów w ramach Muzeum im. Św. Jana Pawła II, w tym nieodpłatne lub 

odpłatne wypożyczanie eksponatów lub zbiorów na wystawy, przechowywanie, 

opracowywanie, konserwacja, renowacja, zabezpieczenie eksponatów i zbiorów 

Fundacji i innych podmiotów w ramach Muzeum im. Św. Jana Pawła II, 

d) uzupełnianie zbiorów Muzeum im. św. Jana Pawła II prowadzonego w obrębie Centrum 

przez nabywanie nowych obiektów, związanych z historią zbiorów i ich profilem 

naukowym, a w szczególności osobą papieża Św. Jana Pawła II, 

e) tworzenie, opracowywanie, digitalizację i odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie 

dokumentacji fotograficznej Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze 

Chełmskiej w Koszalinie oraz eksponatów wchodzących w skład zbiorów Fundacji 

i innych podmiotów w ramach Muzeum im. św. Jana Pawła II, 

f) prowadzenie i wspieranie, w formie wydawnictw, stypendiów, konferencji, badań 

naukowych dotyczących eksponatów i zbiorów Fundacji i innych podmiotów w ramach 

Muzeum im. św. Jana Pawła II, 

g) współpracę z instytucjami muzealnymi i innymi instytucjami zajmującymi się 

popularyzacją historii, kultury oraz pontyfikatu papieża Św. Jana Pawła II z obszaru 

Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy, w tym przekazywanie eksponatów i zbiorów 

Fundacji i innych podmiotów w depozyt takiej instytucji w celu ich eksponowania, 

przechowywania, opracowania naukowego, konserwacji i zabezpieczenia oraz 

przyjmowanie w takim celu w depozyt Muzeum im. św. Jana Pawła II Centrum – 

eksponatów i zbiorów innych instytucji, 

3) wspieranie budowy i rozbudowy oraz utrzymania siedziby Centrum i zlokalizowanego 

w obrębie Centrum Muzeum im. św. Jana Pawła II, w szczególności poprzez przekazywanie 

na ten cel części dochodów Fundacji określonych w § 12 Statutu.  

4) współpracę z instytucjami Kościoła Katolickiego w zakresie realizacji celów Fundacji, 

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz 

osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji, 

6) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących wiedzę 

o IV Podróży Apostolskiej do Polski papieża Św. Jana Pawła II oraz o jego osobie, nauce 

i pontyfikacie, o Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej 

w Koszalinie, o historii kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na 

Pomorzu oraz o samym Centrum, 



7) organizowanie i finansowanie wykładów, konferencji i seminariów w zakresie realizacji 

celów Fundacji, a także wsparcie organizacyjne i finansowe innych podmiotów 

w organizowaniu wykładów, konferencji i seminariów zgodnych z celami Fundacji, 

8) współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Fundacji, 

9) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych 

doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o 

podobnym do Fundacji profilu działania, 

10) prowadzenie działań na rzecz rozwoju świadomości kulturowej, nauki, edukacji i oświaty, 

nadto działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

związanych ze wspólną polsko-niemiecką historią kultu religijnego na historycznym 

obszarze Pomorza, w tym Pomorza Przedniego, Tylnego i Gdańskiego. 

11) organizowanie koncertów, warsztatów, szkoleń, akcji oraz imprez kulturalno-artystycznych, 

kulturalno-edukacyjnych, zgodnie z celami Fundacji. 

12) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie: ochrony środowiska, przyrody, 

dziedzictwa kulturowego, edukacji i współczesnych wyzwań. 

13) upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: Internecie, prasie, telewizji, 

radiu, mediach społecznościowych oraz w inny sposób pozwalający realizować cele 

Fundacji. 

2. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego w kraju i za granicą prowadzona jest 

 przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dla pomnożenia 

 środków finansowych służących celom, dla których powołano Fundację. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację 

 celów statutowych i bieżącą działalność Fundacji. 

4. Fundacja gromadzi a następnie właściwe dysponuje posiadanymi zasobami finansowymi 

 pochodzącymi z darowizn, zapisów, zbiórek publicznych, dotacji państwowych i społecznych, 

 zgodnie z celami statutowymi Fundacji. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opisanym w § 32 Statutu.  

 
 

§ 9 
 

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać rzeczowo i finansowo działalność innych osób 

prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem. 

 

 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

 

§ 10 
 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy 

złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

 
§ 11 

 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja nie ma prawa: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 członków organów Fundacji lub jej 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, 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
§ 12 

 

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności: 

1) z darowizn, spadków i zapisów, 

2) z dotacji ze środków publicznych, 

3) ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, pozyskiwanego na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. 1817 j.t.) – w przypadku uzyskania przez Fundację statusu 

organizacji pożytku publicznego, 

5) z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji, 

6) z kredytów i pożyczek, 

7) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych 

 określonych w § 7 Statutu. 

3. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Fundację działalności, jest przeznaczany 

 wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 
§ 13 

 

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, 

dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 

ROZDZIAŁ IV: RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
 

 

§ 14 
 

1. Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność 

 nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego. 

2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

3. Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach cywilnych i prawa handlowego. 

 

 

 

 

 



§ 15 
 

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności z 2007) 
 

1. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z).  

2. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).  

3. Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z).  

4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).  

5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z).  

6. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z).  

7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).  

8. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).  

9.   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).  

10. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z). 

11. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B) 

12. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 

13. Przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 

14. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) 

15. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 

16. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 96.09.Z) 

17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z) 

18. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych  atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z) 

19. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) 

20. Działalność Bibliotek (PKD 91.01.Z) 

21. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z) 

22. Pozostałe formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

23. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

24. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) 

25. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

26. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z) 

27. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z) 

28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

29. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 

30. Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

 

 

 

§ 16 
 

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności 2007):  

 

1. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z.).  

2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 94.99.Z).  

3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30 Z).  

4. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z).  

5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).  

6. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51 Z).  

7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).  

8. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).  

9. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).  

10. Wydawanie gazet ( PKD 58.13.Z).  

11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ( PKD 58.14.Z).  

12. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).  

13. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).  

14. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z).  



15. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet (PKD 47.91.Z) 

16. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B) 

17. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) 

18. Przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) 

19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) 

20. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 

21. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 96.09.Z) 

22. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z) 

23. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych  atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z) 

24. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) 

24. Działalność Bibliotek (PKD 91.01.Z) 

25. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z) 

26. Pozostałe formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

27. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

28. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) 

29. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

30. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z) 

31. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z) 

32. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

33. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 

34. Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 

35. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z) 

36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)   

37. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  

sklepach (PKD 47.78.Z) 

38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.) 

 

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku 

publicznego.  

 

 

ROZDZIAŁ V: ORGANY FUNDACJI 
 

 

§ 17 
 

Organami Fundacji są: 

- Organ Fundatorski, 

- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

- Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą 

 
Organ Fundatorski 

 
§ 18 

 

Organ Fundatorski jest jednoosobowy. Osobą wchodzącą w skład Organu Fundatorskiego jest 

z urzędu każdorazowa Przełożona Prowincjalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi 

z siedzibą w Otwocku, jako pełniąca funkcję organu kościelnej osoby prawnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2013 r.1169 j.t.). Organ Fundatorski jest organem stanowiącym Fundacji. 

Do zadań Organu Fundatorskiego należy: 

1) powołanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 

2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady; 



3) zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych w oparciu o 

opinię i Uchwałę Rady; 

4) udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 

5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji zgodnie ze Statutem; 

6) wyrażanie zgody na zmianę Statutu Fundacji; 

7) Organ Fundatorski ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich 

dokumentów dotyczących działalności Fundacji, kierując wniosek do Zarządu; 

8) Organ Fundatorski ma prawo rewizji majątku; 

9) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji; 

 

 

§ 19 
 

Organ Fundatorski podejmuje statutowe decyzje w drodze pisemnych zarządzeń. 

 
Zarząd Fundacji 

 
§ 20 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powołanych na pięcioletnią kadencję. 

 Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję 

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Organ Fundatorski, jak również następnych członków Zarządu 

 na miejsce osób, które przestały pełnić funkcje lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje 

 zarządzeniem Organ Fundatorski. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 

 nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności 

 na rzecz Fundacji; utrata  praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd 

 Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Organ 

 Fundatorski przed upływem kadencji w drodze  uchwały podjętej przez Organ Fundatorski.  

5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za 

 przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

 
§ 21 

 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

 1. złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady i Organu Fundatorskiego; 

  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  

       przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

      jego ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych; 

 3. śmierci członka Zarządu.  

 
§ 22 

 

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę wyłącznie 

 w przypadku wprowadzenia przez Organ Fundatorski wynagrodzenia dla członków Zarządu na 

 podstawie § 15 ust. 6 Statutu. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z 

 nim Fundację reprezentuje pełnomocnik Fundacji powołany uchwałą Rady Nadzorczej. 

2. Członkom Zarządu przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w 

 związku z udziałem w pracach Zarządu, jeżeli pozwala na to majątek Fundacji, to jest, jeśli 

 majątek Fundacji w danym momencie jest większy niż kwota Funduszu założycielskiego. 



 W przeciwnym wypadku, Członkowi Zarządu przysługuje od Fundacji zwrot wydatków w 

 czasie, gdy majątek Fundacji przewyższy wartość Funduszu założycielskiego. 

3. Niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia członka Zarządu, maksymalna wysokość 

 wynagrodzenia miesięcznego członka Zarządu nie może przekroczyć kwoty wskazanej w art. 8 

 ust. 5 pkt a ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

 podmiotami prawnymi. 

 
§ 23 

 

1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz 

 oraz dokonywanie wszelkich czynności niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów 

 Fundacji.  

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizuje statutowe cele Fundacji; 

2) kieruje bieżącą działalnością Fundacji; 

3) sporządza plany pracy i budżetu; 

4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

5) reprezentuje Fundację na zewnątrz 

6) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, dotacje ze środków publicznych, środki pochodzące 

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, pozyskiwanego na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, pobiera dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw 

majątkowych Fundacji, 

7) zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji, 

8) kieruje działalnością Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej 

w Koszalinie, w tym Muzeum im. św. Jana Pawła II działającego w ramach Centrum – na 

podstawie odrębnych porozumień, 

9) zatrudnia i zwalnia pracowników oraz ustala wysokość ich wynagrodzenia 

10) prowadzi w imieniu Fundacji działalność gospodarczą określoną w § 32 Statutu, 

 

3. Zarząd Fundacji co roku do dnia 31 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne 

 sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe. Organ Fundatorski 

 zatwierdza coroczne sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe w oparciu o opinię i Uchwałę 

 Rady. 

 
§ 24 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację pocztą elektroniczną, a w przypadku 

 braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym 

 posiedzeniem.  

3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

 postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 

 głos Prezesa Zarządu.  

5. W posiedzeniu Zarządu mogą na zaproszenie uczestniczyć członkowie Rady lub jeden z jej 

 członków oraz inne zaproszone osoby, z głosem doradczym. 

 
 

 

 



§ 25 
 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

 uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego 

 członków na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, jak również obecność co najmniej 

 dwóch trzecich jego członków.  

2. Zarząd może podjąć uchwałę bez zwoływania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu  

 wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały o określonej w tej zgodzie treści. 

3. Zarząd obowiązany jest do rozważenia stanowiska Rady Nadzorczej kwestionującego zgodność 

 działalności Zarządu z przepisami prawa, w tym prawa kanonicznego, postanowieniami Statutu, 

 w tym określonymi w Statucie celami Fundacji i zasadami gospodarności. 

 
§ 26 

 

1. Każdy z członków Zarządu może w zakresie zwykłego zarządu prowadzić sprawy Fundacji 

 samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała 

 Zarządu. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji każdy członek Zarządu może składać samodzielnie 

 (reprezentacja jednoosobowa), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 3. 

3. Przy dokonywaniu następujących czynności, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać 

 mogą jedynie dwaj członkowie Zarządu łącznie (reprezentacja łączna): 

1) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych), 

2) dokonywanie czynności obciążających i rozporządzających o wartości przekraczającej 

50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 

4. Dokonanie czynności z naruszeniem przepisu ust. 3 przez członka Zarządu działającego 

 samodzielnie, powoduje jej nieważność, o ile Zarząd nie potwierdzi dokonania czynności 

 w jednomyślnej uchwale, podjętej przy obecności pełnego składu Zarządu w terminie 2 miesięcy 

 od dnia dokonania czynności. Potwierdzenie czynności powoduje, iż staje się ona ważna już od 

 dnia jej pierwotnego dokonania przez członka Zarządu działającego samodzielnie. 

5. Do odbioru oświadczeń woli od osób trzecich oraz korespondencji w imieniu Fundacji 

 upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

 
Rada Nadzorcza 

 
§ 27 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego, powołanych na 

 pięcioletnią kadencję, których odwołać można w trakcie trwania kadencji, zgodnie z ust. 4. 

2.  Członków pierwszego składu Rady powołuje Organ Fundatorski jak i następnych członków Rady  

 na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

 zarządzeniem Organ Fundatorski.  

3. Organ Fundatorski wybiera swą decyzją Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie 

 postanowień i uchwał władz Fundacji, brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji, 

 utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) może nastąpić odwołanie członka 

 Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

 jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji i Organ Fundatorski.  

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 



 w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

 podległości służbowej. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym 

 wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

 skarbowe.  

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek 

 innego członka Rady Nadzorczej lub Organu Fundatorskiego tak by termin posiedzenia 

 przypadał najpóźniej na 7 dzień od dnia zgłoszenia mu takiego żądania.  

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

8. O wyznaczeniu terminu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady 

 Nadzorczej i wnioskodawcę na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. 

9. Zwołujący posiedzenie może zaprosić na nie przedstawiciela Organu Fundatorskiego oraz 

 członków Zarządu, stosując odpowiednio przepis ust. 6. 

 

§ 28 
 

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

 

2. Do zadań Rady w szczególności należy: 

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji ; 

2) kontrola zgodności działalności Zarządu z przepisami prawa, w tym prawa kanonicznego, 

postanowieniami Statutu, w tym określonymi w Statucie celami Fundacji i zasadami 

gospodarności, 

3) informowanie Organu Fundatorskiego o wykrytych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 

Fundacji i działaniach Zarządu, 

4) opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Fundacji i 

rocznych sprawozdań finansowych oraz przedstawienie Organowi Fundatorskiemu; 

5) ocena prac Zarządu; 

6) opiniowanie zmian Statutu Fundacji na drodze podjętej Uchwały; 

7) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji na wniosek 

Fundatora;  

8) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

9) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

 

3. Rada na wniosek Organu Fundatorskiego zobowiązana jest złożyć mu sprawozdanie ze swojej 

 działalności, z uwzględnieniem wyników kontroli, o której mowa w punkcie 2  ust. 2 za okres 

 wskazany przez Organ Fundatorski. 

  

§ 29 
 

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:  

1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady i Organu Fundatorskiego;  

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  

 popełnione z winy umyślnej;  

3) śmierci członka.  

 
§ 30 

 

1. Członkowie Rady mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę wyłącznie 

 w przypadku wprowadzenia przez Organ Fundatorski wynagrodzenia dla członków Rady na 

 podstawie § 15 ust. 6 Statutu. Wynagrodzenie członka Rady nie może jednak być wyższe niż 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

 Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  



2. Członkom Rady przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku 

 z udziałem w pracach Rady, jeżeli pozwala na to majątek Fundacji, to jest, jeśli majątek Fundacji 

 w danym momencie jest większy niż kwota Funduszu założycielskiego. W przeciwnym 

 wypadku, Członkowi Rady przysługuje od Fundacji zwrot wydatków w czasie, gdy majątek 

 Fundacji przewyższy wartość Funduszu założycielskiego. 

 
§ 31 

 

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

 uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej 

 członków na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, jak również obecność co najmniej 

 dwóch trzecich jej członków.  

2. Rada może podjąć uchwałę bez zwoływania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady  

 wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały o określonej w tej zgodzie treści. 

 

 

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 
§ 32 

 

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych, działalność gospodarczą 

w zakresie:   

1) zakwaterowania i działalności usługowej związanej z wyżywieniem, 

2) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,  

3) pozaszkolnych form edukacji,  

4) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie filozofii, religioznawstwa, teologii, 

psychologii, socjologii i pedagogiki oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, 

5) działalności muzeów i działalności związanej z kulturą, 

6) działalności rekreacyjnej, 

7) działalności obiektów kulturalnych, 

8) działalność organizacji religijnych, 

9) sprzedaży detalicznej wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzonej 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

10) sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

11) prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, 

12) wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem 

w zakresie oprogramowania, 

13) drukowania i działalności usługowej związanej z poligrafią, reprodukcji zapisanych 

nośników informacji,   

14) działalności związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 

15) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

16) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

17) działalności fotograficznej. 

 
§ 33 

 

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności 

gospodarczej, w miarę potrzeby, z zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna 

każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu założycielskiego. 

 



ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU 
 

§ 34 
 

1. Do zmiany Statutu wymagana jest: 

1) uchwała Zarządu, podjęta jednomyślnie przez członków Zarządu; 

2) uchwała Rady wyrażająca opinię na zmianę Statutu wynikającą z uchwały Zarządu, o której 

mowa w pkt. 1. 

3) Zarządzenie Organu Fundatorskiego wyrażającego zgodę na zmianę Statutu   

 

2. Zmiana Statutu wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.   

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 35 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 
§ 36 

 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Organu 

Fundatorskiego w drodze jednomyślnej uchwały. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji. 

 
§ 37 

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy 

o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym przez 

Organ Fundatorski. 

 
§ 38 

 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego skutecznego zgłoszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


