Statut Fundacji ROSA MYSTICA

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja ROSA MYSTICA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Konrada Czerskiego, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym – oświadczeniem o ustanowieniu fundacji sporządzonym przed
notariuszem Filipem Andrzejem Włodkiem w kancelarii notarialnej we Wrocławiu,
ul. Karola Olszewskiego 69/2a, w dniu 07.08.2020, za Rep. A nr 758/2020.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Za podstawowy cel Fundacji obiera się pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych
Kościoła katolickiego oraz działalność na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej i rozwoju
społeczeństwa polskiego. Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:
1. Rozwój wiedzy i formacji religijnej.
2. Działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej w zakresie filozofii, nauk
społecznych i humanistycznych.
3. Działalność formacyjną i edukacyjną.
4. Upowszechnianie społecznej nauki Kościoła katolickiego.
5. Działalność charytatywną.
6. Organizację i wspieranie mediów i kampanii informacyjnych zbieżnych z celami
Fundacji.
7. Organizację i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej i oświatowowychowawczej zbieżnej z celami Fundacji.
8. Promocję i organizację wolontariatu.
9. Wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się
tradycyjną liturgię katolicką lub szczególne przywiązanie do dziedzictwa sakralnego
i tradycji Kościoła.
10. Promocję kościelnej sztuki użytkowej zgodnej z tradycją Kościoła.
11. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży indywidualnych i społecznych postaw
zgodnych z zasadami głoszonymi przez Kościół katolicki.
12. Kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych
i moralnych.
13. Kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską
tradycją religijną i narodową.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
w szczególności poprzez:
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a. działalność wydawniczą,
b. tłumaczenie dzieł związanych z celami i działalnością Fundacji,
c. organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów
wypoczynkowych,
d. organizowanie wykładów, warsztatów, kursów, sympozjów i szkoleń,
e. organizowanie koncertów, wystaw i spotkań,
f. organizowanie i prowadzenie bibliotek, czytelni i galerii sztuki,
g. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami i innymi fundacjami.

Rozdział III. Działalność pożytku publicznego Fundacji
§7
1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz
ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatna
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym uchwałą
Zarządu.
4. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona w następujących dziedzinach:
a. działalności charytatywnej,
b. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
d. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e. promocji i organizacji wolontariatu,
f. działalności

na

rzecz

organizacji

prowadzących

działalność

pożytku

publicznego,
g. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
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Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek założycielski Fundacji stanowi kwota 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
wpłacona przed Fundatora, z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest
na działalność gospodarczą. Majątkiem Fundacji będzie także mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działalności.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów
statutowych.
§9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów, datków,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. publikacji wszelakich materiałów, bez względu na ich nośnik, sakramentaliów,
ikon, obrazów, odzieży oraz dowolnych innych produktów związanych
z realizacją celów statutowych,
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg klasyfikacji PKD):
a. działalności wydawniczej (PKD 58),
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b. produkcji pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD
32.99.Z),
c. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (PKD 47.91.Z),
d. sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47)
e. działalności wydawniczej w zakresie oprogramowania (PKD 62.01.Z),
f. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z) oraz działalności związanej z projekcją filmów
(PKD 59.14.Z),
g. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
h. działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z) i pozostałej działalności
usługowej w zakresie informacji (PKD 63.91Z),
i. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20 Z)
j. działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
k. działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
l. działalności związanej z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
m. działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
n. pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
o. działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności
związanej z kulturą (PKD 91.0)
p. działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
q. pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej
(PKD 85.59.B).
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone
przez nią inne jednostki organizacyjne.
5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Fundacji członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
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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 bliskimi”.
6. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji
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.
7. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
8. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział V. Władze Fundacji
§ 11
Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rozdział VI. Zarząd Fundacji
§ 12
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, z których jedna pełnić będzie funkcję Prezesa.
2. Kadencja członka Zarządu jest nieoznaczona.
3. Skład pierwszego Zarządu oraz kolejnych Zarządów powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
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c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. podpisywanie umów o dzieło i umów zlecenia, wraz z ustaleniem honorarium,
h. koordynowanie kontaktów a kontrahentami.
3. Zarząd ma prawo udzielić prokury dowolnej osobie trzeciej.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej
3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie
stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Rozdział VII. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 14
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
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2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim, pod warunkiem, że będą one tożsame z ogólnym
charakterem działalności Fundacji.
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
lub w razie podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
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