
.• STATUT FUNDACJI

"DOMINIKAŃSKIE STUDIUM FILOZOFII I TEOLOGII"

z siedzibą w Krakowie

tekst jednolity na dzień 15 czerwca 2011 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii", zwana dalej Fundacją, ustanowiona

zostaje przez Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego (0.0. Dominikanów), reprezento-

waną przez Prowincjała, zwaną dalej Fundatorem. Siedziba Fundacji mieści się w Krakowie

przy ul. Stolarskiej 6 lok. 7, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 Nr 29, poz.

154 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§4
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§5

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym najej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacjajest ustanowiona na czas nieoznaczony.



§7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnic-

twa.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizowania

§ 8

Cele Fundacji są następujące:

1. rozpowszechnianie filozoficznej i teologicznej myśli chrześcijańskiej ze szczególnym

akcentem położonym na naukę św. Tomasza z Akwinu i szeroko pojętą tradycję do-

minikańską;

2. wspieranie rozwoju duchowego i intelektualnego młodych ludzi;

3. działalność w zakresie nauki i edukacji;

4. działalność w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury, nauki i tradycji.

§9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. prowadzenie studium przeznaczonego dla młodzieży szkół średnich, studentów szkół

wyższych oraz absolwentów szkół wyższych;

2. współpracę, korzystanie z dorobku i doświadczenia Kolegium Filozoficzno - Teolo-

gicznego Polskiej Prowincji Dominikanów;

3. wydawanie materiałów naukowych w zakresie prowadzonego studium;

4. organizowanie spotkań, warsztatów, sesji naukowych.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych

oraz osób fizycznych, których deklarowana działalność jest zbieżna z celami fundacji.

Rozdział III

Działalność Gospodarcza

2



§11

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji

na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

w zakresie:

1.1 szkoły policealne oraz wyższe;

1.2 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

1.3 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

1.4 działalność wydawnicza;

1.5 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo programów telewizyjnych,

nagrań dźwiękowych i muzycznych;

1.6 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycz-

nych;

1.7 badania rynku i opinii publicznej;

1.8 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana;

1.9 pozaszkolne formy edukacji;

1.10 działalność wspomagająca edukację;

1.11 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

1.12 działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana

z kulturą;

1.13 działalność organizacji członkowskich.

2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, we-

wnętrzne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilne-

go lub handlowego, z uwzględnieniem następujących zasad:

2.1 Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi.

2.2 Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd.

2.3 Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób

kierujących nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd.

3. Z majątku Fundacji zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji kwota

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
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§ 12

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.

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§13

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa

tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fun-

dacj ę w toku j ej działania.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokry-

cie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych

z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację.

3. Fundacja może udzielać darowizn na cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

2. darowizn, spadków i zapisów,

3. dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

4. odsetek z lokat bankowych,

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

6. dochodów ze zbiórek, aukcji i innych zbiórek publicznych organizowanych na jej

rzecz.
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§ 16

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, jej działalności, rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej, o ile

ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17

Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczony bę-

dzie na realizację jej celów statutowych.

Rozdział V

Organy Fundacji

§ 18

1. Organami Fundacji są:

1.1 Fundator,

1.2 Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Fundator może powołać Radę Fundacji.

§ 19

Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym

Dyrektora Fundacji "Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii", będącego Prezesem Za-

rządu, zwanego dalej Prezesem.

§ 20

1. Zarząd składa się z czterech członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2. Prezesem Zarządu jest każdorazowo Rektor Kolegium Filozoficzno - Teologicznego

Polskiej Prowincji Dominikanów.

3. Kadencja członka Zarządu trwa cztery lata.

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

§ 21

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z prowadze-

niem Fundacji oraz jej reprezentacji.

5



§ 22

Zarząd w szczególności:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością,

2. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

5. tworzy i znosi placówki terenowe lub jednostki organizacyjne Fundacji, w tym jed-

nostki prowadzące działalność gospodarczą,

6. powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach

organizacyjnych Fundacji lub placówkach terenowych,

8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wyna-

grodzenia dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,

9. opracowuje i przedstawia Fundatorowi do 31 marca każdego roku kalendarzowego

sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok oraz sprawozdanie finansowe

za poprzedni rok.

§ 23

1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia,

przy czym przysługuje im prawo zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wy-

konywaniu funkcji na rzecz Fundacji.

2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Fundatora nagrodami finansowymi

lub rzeczowymi.

§ 24

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

uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

2. Głosy wstrzymujące się uważa się za głosy nie oddane. W przypadku równej liczby

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

1. Prezes Zarządu lub wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub

2. pozostali dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
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Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 26

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 27

Zmiana statutu wymaga zgody Fundatora.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 29

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie lub ograni-

czeniu cel Fundacji.

§ 30

Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator.

§ 31

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 32

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na

wniosek Zarządu.

§ 33

W razie likwidacji Fundacji, majątek pozostały przekazuje się, z zastrzeżeniem wynikającym

z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz.203),

na rzecz Fundatora.
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§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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