STATUT FUNDACJI RZYMSKIEGO CENTRUM AKADEMICKIEGO
TEKST JEDNOLITY

I. Przepisy ogólne
§1
1. Nazwa Fundacji brzmi: „FUNDACJA RZYMSKIEGO CENTRUM AKADEMICKIEGO” zwana w
dalszej części „Fundacją”.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Fundacja jest instytucją społeczną i pozarządową.
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
7. Fundacja ma osobowość prawną od chwili wpisu do właściwego rejestru.
8. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego
statutu.
2. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe w kraju
i zagranicą.
3. Zasady działania oddziałów terenowych ustali Zarząd.
II. Cele Fundacji
§3
Celem Fundacji jest propagowanie działań oświatowo-kulturalnych, mających na celu rozwój nauk
humanistycznych we wszystkich swych przejawach, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej formacji,
jaką otrzymują księża oraz klerycy Kościoła katolickiego.
§4
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Udzielanie wsparcia osobom fizycznym, w kraju i zagranicą, które poświęcają się studiowaniu nauk
humanistycznych.
2. Udzielanie wsparcia, bez względu na jego formę, osobom duchownym i seminarzystom, którzy
otrzymują formację w ośrodkach zależnych od Hierarchii kościelnej w kraju jak i poza jego granicami.
3. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się działalnością zgodną z celami Fundacji.
4. Promowanie, bezpośrednio lub pośrednio we współpracy z innymi instytucjami, tworzenie, budowę,
wyposażanie oraz utrzymanie różnych ośrodków, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Fundacji,

5. Współpraca w tworzeniu i utrzymaniu ekonomicznym instytucji zajmujących się zakwaterowaniem tak
osób aspirujących do stanu kapłańskiego jak i samych kapłanów.
6. Współpraca i wspieranie wydawania książek, broszur, biuletynów i innych publikacji związanych z
celami Fundacji.
7. Wspieranie badań ukierunkowanych na poznanie, promocję oraz poprawę studiów humanistycznych i
teologicznych.
8. Przeznaczanie na konkretne działania realizowane w kraju jak i zagranicą, w ramach celów statutowych
Fundacji, środków finansowych otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, ściśle przestrzegając woli
darczyńców.
9. Udzielanie poparcia i patronatu spotkaniom i konferencjom, których tematy są związane z celami
działania Fundacji; w tym m.in. dotyczącymi problematyki poszanowania wolności i praw człowieka, w
szczególności prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;
10. Udzielanie merytorycznego i materialnego wsparcia uboższej młodzieży szkolnej z małych miast i wsi w
dostępie do oświaty i nauki w celu podwyższenia ich kwalifikacji naukowych i zawodowych;
11. Wspomaganie inicjatyw i instytucji naukowych, kulturalnych i edukacyjnych;
12. Tworzenie i wspieranie działalności instytucji zajmujących się działalnością zgodną z celami Fundacji;
13. Wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności osób prawnych, w tym w szczególności
organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, których celem statutowym jest
działalność: naukowa, oświatowa lub wspieranie takiej działalności.
§5
1.
2.

3.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
a) 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
b) 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację;
c) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
d) 90.04. Z
Działalność obiektów kulturalnych;
e) 58.11.Z
Wydawanie książek;
f) 58.13.Z
Wydawanie gazet;
g) 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
h) 58.19. Z
Pozostała działalność wydawnicza;
Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej będą służyły wyłącznie finansowaniu działalności
statutowej i nie będą przeznaczone do podziału pomiędzy fundatorów, pracowników lub członków
organów fundacji, co nie uchybia możliwości zatrudniania osób do prowadzenia działań fundacji.

III. Majątek Fundacji
§6
1. Początkowy majątek Fundacji stanowi kwota 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przyznana
Fundacji przez fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, z czego 1.000,00 zł (słownie:
tysiąc złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą.
2. Początkowy majątek Fundacji ulega powiększeniu o:
a) dodatkowe wkłady finansowe pochodzące od fundatorów;

b) środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, zbiórek, zapisów i spadków;
c) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
d) inne środki finansowe, rzeczowe i niematerialne (w tym dotacje i subwencje) pochodzące od osób
fizycznych, prawnych, przedsiębiorców i instytucji krajowych i zagranicznych;
e) majątek uzyskany ze zbiórek i imprez publicznych;
f) wpływy z działalności gospodarczej;
g) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,.
3. Fundacja może ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności od innych podmiotów i w sposób
określony przez właściwe przepisy.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§7
1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, w jednostkach uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych oraz w papierach wartościowych.
2. Z zachowaniem przepisów prawa, lokowanie majątku Fundacji może być dokonywane również
za granicą.
§8
Szczegółowe zasady zgodnego z celami Fundacji zarządzania majątkiem Fundacji określa regulamin
uchwalany przez Zarząd Fundacji.

IV. Organy Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”
- Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.
§ 10
Fundator może być członkiem Rady albo Zarządu.

IV a) Zarząd
§ 11
1. Zarząd składa się z 2-7 członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na 5-letnią kadencję;
2. Pierwszymi członkami Zarządu, a także pierwszym Prezesem Zarządu, są osoby wskazane przez
fundatorów w oświadczeniu o powołaniu Fundacji.
3. Funkcję członka Zarządu (jak i Prezesa Zarządu) można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Wybór kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, dokonywany jest w drodze uchwały Rady
podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, śmierci lub
odwołania.
6. Odwołanie członka Zarządu (jak i Prezesa Zarządu) następuje w drodze uchwały Rady podejmowanej
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Wniosek o odwołanie
może złożyć każdy członek Rady oraz Zarządu.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
1. Zarząd podejmuje decyzje i wszelkie działania w imieniu i na rzecz Fundacji, z wyłączeniem spraw,
które są zastrzeżone statutem dla Rady.
2. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) uchwalanie regulaminu, o którym mowa w § 8;
c) wnioskowanie do Rady o likwidację Fundacji;
d) ustalanie i modyfikowanie planów finansowych Fundacji;
e) podejmowanie decyzji w sprawie zbiórek środków finansowych oraz przyjmowanie spadków,
zapisów i darowizn;
f) podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczania i wielkości środków finansowych na konkretne
przedsięwzięcia;
g) wyznacza delegata do pomocy przy tworzeniu filii fundacji w innych miastach;
h) podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją celów Fundacji.
§13
Za uczestnictwo w pracach Zarządu członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub też wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.

§ 14
1.

2.

Jeżeli niniejszy Statut lub regulamin działania Zarządu, uchwalony zgodnie z postanowieniami
niniejszego Statutu, nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
W razie, gdy Zarząd jest dwuosobowy, dla podjęcia uchwały wymagana jest jednomyślność wszystkich
członków Zarządu.
§ 15

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
IV b) Rada
§ 16

1. Rada liczy od 3 do 5 członków wybieranych na 5-letnią kadencję.
2. Pierwszymi członkami Rady, a także pierwszym Przewodniczącym Rady, są osoby wskazane przez
fundatorów w oświadczeniu o powołaniu Fundacji.
3. Funkcję członka Rady (jak i Przewodniczącego Rady) można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Wybór kolejnych członków Rady, a także Przewodniczącego Rady, dokonywany jest w drodze uchwały
fundatorów podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
fundatorów.
5. Rada kontroluje Zarząd.
6. Członkowie Rady nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, śmierci lub
odwołania.
8. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały fundatorów podejmowanej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy fundatorów. Wniosek o odwołanie może złożyć
każdy fundator.
§ 17
Do zadań Rady należy między innymi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działania Zarządu;
dokonywanie stałej oceny działalności Fundacji;
ocena działalności Zarządu za rok poprzedni;
ocena programu działalności Zarządu na rok bieżący;
dokonywanie wyboru i odwołania członków Zarządu;
zatwierdzanie wybieranych patronów imprez.
§ 18

Jeżeli niniejszy Statut lub regulamin działania Rady, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu, nie stanowią inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 19
Członkowie Rady mogą przekazywać Zarządowi swoje uwagi dotyczące działalności Fundacji.
W sprawach związanych z działalnością Rady § 13 i 15 stosuje się odpowiednio.

V. Rachunkowość Fundacji
§ 20
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy zacznie się w chwili wpisania
do KRS, a zakończy się z dniem 31 grudnia następnego roku.
§ 21
1. Roczne sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji sporządza Zarząd, a zatwierdza Rada.

2. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno nastąpić do dnia 31 marca roku następnego
po roku obrachunkowym.
3. Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe przesyłane jest przez Zarząd Ministrowi nadzorującemu
Fundację w terminie 14 dni od jego zatwierdzenia.
VI. Składanie oświadczeń woli.
§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

VII. Likwidacja Fundacji
§ 23
1. W przypadku zrealizowania się celów Fundacji lub wyczerpania środków finansowych, decyzję o
likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.
§ 24
Środki finansowe majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zgodne z celami
Fundacji. O szczegółowym przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.
VIII. Przepisy końcowe
§ 25
Statut Fundacji, w tym także jej cele, może być zmieniony tylko w drodze jednomyślnej uchwały
wszystkich członków Rady.
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