STATUT FUNDACJI IMIENIA ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Fundacja imienia Świętych Cyryla i Metodego, zwana dalej Fundacją powołana jest przez:
1.

Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dra Władysława Miziołka

2.

Prof. dr hab. Stanisława Napiórkowskiego

3.

Dra Dariusza Mikołaja Cupiała

- zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 24 maja 1995 roku przed notariuszem Krystyną
Rek w Kancelarii Notarialnej przy ul. Kruczej 23/31 m. 52 w Warszawie, zmienionym aktem notarialnym
z dnia 08 sierpnia 1997 roku przed Adamem Paluchem zastępcą notariusza Krystyny Rek.
§2.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06.IV.1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 ze
zm.) i posiada osobowość prawną.
§3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa, biura i agencje w kraju i za granicą.
§4.
Fundacja działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa (wewnętrznego i międzynarodowego)
i realizuje cele zgodnie z podstawowymi interesami RP.
§5.
Fundacja powołana jest na czas nieograniczony.
§6.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

Rozdział II
Działalność Fundacji
§7.
Celem Fundacji jest:
1)
prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej
wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przekonania,
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2)

promocja i wsparcie rozwoju rodziny,

3)

przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,

4)

wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

5)
inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego zrozumienia wagi
i aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny kulturowej.
§8.
1. Fundacja realizuje swoje cele przez następującą nieodpłatną działalność pożytku publicznego
zgodnie z celami Fundacji:

a) organizowanie i inicjowanie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym promowanie świadomego,
zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych
i prac rozwojowych (PKD 72.20.Z);
b) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym
organizowanie i inicjowanie działań edukacyjnych podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla i
Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz jego znaczenia dla procesu integracji Europy (PKD 85.59B);
c) organizowanie i inicjowanie prelekcji, konferencji, seminariów w zakresie celów statutowych Fundacji
(PKD 82.30.Z);
d) promowanie świadomego, zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie kampanii
społecznych oraz szkoleń dorosłych pracujących na rzecz wsparcia rodziny, przeciwdziałanie wkluczeniom
społecznym poprzez działania edukacyjne (szkolenia dorosłych i młodzieży) oraz prowadzenie kampanii
związanych ze wsparciem w dostępie do rynku pracy, edukacja dla życia i pracy w społeczeństwie opartym
na wiedzy oraz rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego
w ramach działań edukacyjnych i informacyjnych (PKD 94.99.Z);
e) prowadzenie i wspieranie działalności literackiej, kulturalnej i artystycznej w zakresie celów
statutowych Fundacji (PKD 90.03.Z);
f) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym
organizowanie i inicjowanie prac wydawniczych podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla
i Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz jego znaczenia dla procesu integracji Europy, promowanie
świadomego, zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie prac wydawniczych,
przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez wydawanie publikacji związanych ze wsparciem
w dostępie do rynku pracy (PKD 58.1);
g) przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez wsparcie w dostępie do rynku pracy,
przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy (PKD 78.10);
h) działania na rzecz zdrowia publicznego oraz przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez
profilaktykę uzależnień oraz HIV- AIDS (PKD 86.90.E);
i) fundowanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji, w szczególności w ramach
działań podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla i Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz
jego znaczenia dla procesu integracji Europy, wspieranie wypoczynku osób wymagających pomocy oraz
działalność charytatywna skierowana do osób wymagających pomocy (PKD 88.99.Z);
j) działania na rzecz spójności społeczno-gospodarczej regionów transgranicznych oraz współpraca
z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, oraz osobami prawnymi
i fizycznymi, a także z władzami kościelnymi i Kościołami w kraju i zagranicą, których działalność jest
zbieżna z działalnością Fundacji (PKD 94.99.Z).
2. Fundacja realizuje swoje cele przez następującą odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie
z celami Fundacji:
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a) organizowanie i inicjowanie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym promowanie świadomego,
zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych
i prac rozwojowych (PKD 72.20.Z);
b) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym
organizowanie i inicjowanie działań edukacyjnych podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla i
Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz jego znaczenia dla procesu integracji Europy (PKD 85.59B);
c) organizowanie i inicjowanie prelekcji, konferencji, seminariów w zakresie celów statutowych Fundacji
(PKD 82.30.Z);
d) promowanie świadomego, zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie kampanii
społecznych oraz szkoleń dorosłych pracujących na rzecz wsparcia rodziny, przeciwdziałanie wkluczeniom
społecznym poprzez działania edukacyjne (szkolenia dorosłych i młodzieży) oraz prowadzenie kampanii
związanych ze wsparciem w dostępie do rynku pracy, edukacja dla życia i pracy w społeczeństwie opartym
na wiedzy oraz rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego w
ramach działań edukacyjnych i informacyjnych (PKD 94.99.Z);
e) prowadzenie i wspieranie działalności literackiej, kulturalnej i artystycznej w zakresie celów
statutowych Fundacji (PKD 90.03.Z);
f) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym
organizowanie i inicjowanie prac wydawniczych podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla i
Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz jego znaczenia dla procesu integracji Europy, promowanie
świadomego, zaangażowanego i efektywnego ojcostwa poprzez prowadzenie prac wydawniczych,
przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez wydawanie publikacji związanych ze wsparciem
w dostępie do rynku pracy (PKD 58.1);
g) przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez wsparcie w dostępie do rynku pracy,
przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy (PKD 78.10);
h) działania na rzecz zdrowia publicznego oraz przeciwdziałanie wkluczeniom społecznym poprzez
profilaktykę uzależnień oraz HIV- AIDS (PKD 86.90.E);
i) fundowanie nagród i stypendiów w zakresie celów statutowych Fundacji, w szczególności w ramach
działań podejmujących problematykę dziedzictwa Cyryla i Metodego wśród narodów Słowiańskich oraz
jego znaczenia dla procesu integracji Europy, wspieranie wypoczynku osób wymagających pomocy oraz
działalność charytatywna skierowana do osób wymagających pomocy (PKD 88.99.Z);
j) działania na rzecz spójności społeczno-gospodarczej regionów transgranicznych oraz współpraca
z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, oraz osobami prawnymi
i fizycznymi, a także z władzami kościelnymi i Kościołami w kraju i zagranicą, których działalność jest
zbieżna z działalnością Fundacji (PKD 94.99.Z).

Rozdział III
Majątek Fundacji
§9.
Majątek Fundacji stanowią:
1.
Fundusz założycielski w kwocie 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na który wpłat
gotówkowych dokonali Fundatorzy.
2.
Nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, udziały w spółkach, akcje, obligacje certyfikaty
depozytowe i inne papiery wartościowe, środki pieniężne - otrzymane w drodze darowizn, spadków,
zapisów oraz nabyte w czasie działalności Fundacji.
3.

Inne przysporzenia majątkowe dopuszczalne w świetle przepisów prawa.
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Rozdział IV
Władze i organizacja Fundacji
§10.
Członkami władz Fundacji mogą być tylko podmioty akceptujące cele programowe i zadania Fundacji.

§11.
Władzami fundacji są:
1) Fundatorzy,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd Fundacji,
4) Rada Programowa Fundacji.
§12.
1.

Do Fundatorów należy:

1)

powoływanie Rady Fundacji,

2)

podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,

3)

podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

2.

Do Rady Fundacji należy:

1)

powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,

2)

powoływanie Rady Programowej Fundacji,

3)

nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,

4)

zatrudnianie członków Zarządu Fundacji i podejmowanie decyzji o wysokości ich wynagrodzenia,

5)
ocenianie pracy Zarządu, przyjmowanie rocznych sprawozdań i bilansów, udzielanie Zarządowi
absolutorium,
3.
Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, wyłonionych przez Fundatorów ze swego
grona lub innych osób.
4.

Sposób powoływania członków Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.

5.
Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady Fundacji i zależnie od
potrzeby, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
6.
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, z inicjatywy Fundatorów, członków Rady, lub na
wniosek Zarządu, jednakże co najmniej dwa razy do roku.
7.
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Rady Fundacji. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
8.

Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.

9.

Członkowie Rady Fundacji:

a)
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
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b)
nie byli 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.
§13.
Decyzje podejmowane przez władze Fundacji są podejmowane w formie uchwały większością głosów.
W wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§14.
Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
1)

opiniowanie kierunków działalności Fundacji,

2)

tworzenie dokumentów programowych propagujących cele Fundacji,

3)
opiniowanie udzielania wsparcia dla innych podmiotów realizujących cele zbieżne z celami
Fundacji.
§ 15.
1.

Zarząd Fundacji kieruje pracą Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.
Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
przez Radę Fundacji.
3.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawniony jest
samodzielnie prezes Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4.

Zarząd może ustanawiać pełnomocników do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

5.

W szczególności do zadań Zarządu Fundacji należy:

1)

kierowanie realizacją celów Fundacji,

2)

sporządzanie planów działalności Fundacji,

3)

przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,

4)
podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do spółek, nabywaniu udziałów akcji i obligacji
lub innych papierów wartościowych, oraz dokonywaniu lokat,
5)
organizowanie i prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czynności finansowoksięgowych,
6)

sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

7)

podejmowanie czynności, które konieczne są do funkcjonowania działalności.

1.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 151.
Zabrania się:
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
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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 V
Zmiana statutu Fundacji
§16.
1.
Zmiana Statutu Fundacji jest dopuszczalna i może mieć miejsce na mocy decyzji Fundatorów.
W przypadku śmierci albo ubezwłasnowolnienia jednego z Fundatorów pozostałym Fundatorom lub
Fundatorowi przysługuje prawo do zmiany Statutu.
2.

Zmiana Statutu wchodzi w życie zgodnie z trybem przewidzianym w Ustawie o fundacjach.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§17.
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków na jej działalność.
§18.
Stan likwidacji następuje w razie wyczerpania się środków na jej działalność.
§19.
Stan likwidacji stwierdzają Fundatorzy na wniosek Rady Fundacji, którzy powołują likwidatora.
§20.
Majątek pozostały po pokryciu długów i likwidacji Fundacji będzie przekazany na rzecz. Caritas Polska,
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6, Warszawa.
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