STATUT KATOLICKIEJ FUNDACJI POMOCY „PROMOCJA DOBRA”
Postanowienia ogólne
§1
Katolicka Fundacja Pomocy „Promocja Dobra”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez
Dom Zakonny Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, ul. Feliksa Kopery 3, 30-218 Kraków, zwane
dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym przed notariuszem Joanną Gregułą w Kancelarii
Notarialnej w Krakowie przy ulicy Topolowej 11, za numerem repertorium A Nr 565/2012 z dnia
26 stycznia 2012 roku.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§4
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i na podstawie niniejszego Statutu.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
§7
Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak Fundacja może
podejmować również działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym
do realizacji swoich celów.
§8
Fundacja może używać znaku (logotypu) zawierającego nazwę Fundacji.
§9
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Działalność Fundacji
§ 10
(1) Wyłącznymi celami działalności Fundacji są cele związane z dobrem publicznym, cele
kościelne oraz dobroczynne, w tym w szczególności następujące:
a) wsparcie, pomoc, edukacja i utrzymanie nowicjuszy, braci, księży, tych, którzy
zainteresowani są by zostać księżmi, konsekrowanych kobiet i mężczyzn w ruchu Regnum
Christi, dzieł apostolskich i pracy wolontariuszy świeckich (na przykład: katechizacji
młodych, szerzenia wiary, wsparcia dla chrześcijańskiej rodziny) w ramach Kościoła
Rzymsko-Katolickiego;
b) rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami i ludźmi różnych narodowości
dla wspierania dialogu międzynarodowego poprzez działania takie, jak wsparcie duchowe

i finansowe, finansowanie i utrzymanie projektów Zgromadzenia Legionistów Chrystusa
w Ziemi Świętej;
c) wsparcie dla nauki i badań naukowych, nauczania i wychowania oraz edukacji i szkolenia
powołaniowego, a w szczególności wsparcie dla młodzieży;
d) zbieranie funduszy dla realizacji celów publicznych, dobroczynnych oraz kościelnych
rzymsko-katolickiego Zgromadzenia Legionistów Chrystusa oraz podmiotów z nim
stowarzyszonych, określonych powyższymi zapisami, lokalnie i za granicą.
(2) Cele są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
(3) Działania Fundacji są altruistyczne. Fundacja nie kieruje się własnymi celami ekonomicznymi.
§ 11
Fundacja nie może podejmować działalności gospodarczej dla realizacji swoich celów.
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. zakładanie, finansowanie i utrzymanie centrów szkoleniowych, jak nowicjaty, ośrodków
apostolskich Zgromadzenia Legionistów Chrystusa i ciał stowarzyszonych lokalnie i za
granicą;
2. edukacja i szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci, wsparcie dla katolickich biskupów,
księży i parafii, finansowanie i utrzymanie szkół różnych stopni, uczelni, uniwersytetów,
ośrodków apostolskich i ośrodków szkoleniowych Zgromadzenia Legionistów Chrystusa
lokalnie i za granicą;
3. zakładanie i utrzymywanie lokalnych i zlokalizowanych za granicą ośrodków wsparcia
duchowego, moralnego i materialnego dla osób potrzebujących zgodnie z ewangeliczną
sprawiedliwością i miłością; w celu realizacji swoich kościelnych i dobroczynnych celów
Fundacja będzie wynajmować i prowadzić ośrodki dla społeczności oraz ośrodki dla
pielgrzymów; w tym samym celu Fundacja może posiadać własność nieruchomości;
4. fundowanie stypendiów lokalnie i za granicą dla studentów, których kierunek kształcenia
zgodny jest z celami Fundacji;
5. granty dla instytutów naukowych, uczelni i uniwersytetów oraz wsparcie finansowe przy
zakładaniu, utrzymaniu i prowadzeniu instytutów naukowych i uczelni Zgromadzenia
Legionistów Chrystusa lokalnie i za granicą;
6. zakładanie, utrzymanie i wsparcie placówek oświatowych, szkół, uczelni, uniwersytetów
oraz centrów młodzieżowych lokalnie i za granicą;
7. wsparcie i towarzyszenie w działaniach Zgromadzenia Legionistów Chrystusa oraz jego
stowarzyszonych instytutów i podmiotów, a także wsparcie dla osób świeckich, rodziców,
młodzieży i dzieci, którzy współpracują w misji i ewangelizacji Kościoła,a także wszelakich
działaniach międzynarodowego, katolickiego ruchu Regnum Christi lokalnie i za granicą;
8. utrzymanie i wsparcie nowicjuszy, braci i księży Zgromadzenia Legionistów Chrystusa oraz
konsekrowanych w Regnum Christi kobiet i mężczyzn wezwanych do nieodpłatnej pracy
apostolskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów prowincji Centralnej
i Zachodniej Europy Zgromadzenia Legionistów Chrystusa;
9. promocję i kształcenie ludzkiej osobowości oraz wsparcie dla młodzieży w trakcie edukacji
szkolnej i powołaniowej poprzez kształcenie fizyczne i intelektualne, a także kształcenie
charakteru dzieci, młodzieży i dorosłych;
10. podejmowanie w porozumieniu z biskupami diecezji i przełożonymi Zgromadzenia

Legionistów Chrystusa edukacji oraz koordynacji różnych kościelnych i pastoralnych
inicjatyw, które przyczyniają się do postrzegania znaczenia zadań i misji księży w Kościele
i dzisiejszym społeczeństwie;
11. wsparcie, promocja, utrzymanie i zbieranie funduszy dla Papieskiego Instytutu Notre Dame
w Jerozolimie zarządzanego przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusa;
12. wsparcie, promocję, utrzymanie i zbieranie funduszy dla celów Centrum Magdala w Ziemi
Świętej obejmujących centrum pielgrzymkowe, ośrodek medialno-prasowy, bazylikę Marii
Magdaleny, międzynarodowe centrum dla kobiet oraz rozwój miejsc historycznych
Magdali;
13. takie zamierzenia, które specjalnie sprzyjają
zainteresowania dla celów działalności Fundacji.

zdobyciu

szerokiego,

publicznego

Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi kwota 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne składniki
nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji mogą w szczególności pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, subwencji i grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.
§ 16
(1) Dochody z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów są przeznaczane dla realizacji celów Fundacji
zgodnie z wolą osób udzielających darowizn i zapisów.
(2) W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
(3) Fundacja może nabywać polskie i zagraniczne papiery wartościowe.
Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
§ 18
(1) Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
(2) Rada jest ciałem niezależnym Fundacji ustanowionym w celu kontrolowania działalności

Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19
(1) Zarząd składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez przełożonego
Prowincji Centralnej i Zachodniej Europy Zgromadzenia Legionistów Chrystusa (Dyrektora
Terytorialnego).
(2) Jeden z członków Zarządu będzie mianowany Prezesem Zarządu przez Dyrektora
Terytorialnego.
(3) Kadencja członka Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania i kończy w dniu odwołania.
(4) Członkowie Zarządu wykonują swe obowiązki bez wynagrodzenia, jednakże ich poniesione
przez nich, uzasadnione koszy mogą zostać pokryte.
§ 20
(1) Do obowiązków Zarządu należą w szczególności:
1. przyjmowanie rocznych planów działalności i finansów Fundacji,
2. przyjmowanie regulacji,
3. zarządzanie kapitałem Fundacji,
4. określanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń,
5. akceptowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
6. poprawki do niniejszego Statutu, decyzje związane z połączeniem z innymi Fundacjami lub
likwidacją Fundacji, nabyciem, sprzedażą kredytem hipotecznym na nieruchomość,
7. reprezentowanie Fundacji,
8. decydowanie we wszystkich sprawach nie zarezerwowanych dla innych ciał.
(2) Decyzje w zakresie § 20 pkt. (1) nr 6 nie mają mocy prawnej bez wcześniejszej pisemnej zgody
Prezesa Rady Fundacji. O zamiarze podjęcia decyzji w zakresie § 20 pkt. (1) nr 6 Prezes Zarządu
poinformuje Prezesa Rady z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
§ 21
(1) Fundacja może być reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających zgodnie.
(2) W wypadkach gdy Fundacja
1. zawiera transakcje (na przykład: nabycia, sprzedaży lub zawarcia kredytu hipotecznego)
związane z nieruchomościami i równorzędnym prawem o wartości większej niż 80 000 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
2. bierze udział w sporze sądowym lub
3. pożycza więcej niż 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
reprezentanci Fundacji muszą przedstawić pisemną zgodę Prezesa Rady Fundacji.
§ 22
(1) Decyzje Zarządu mogą być podejmowane na zebraniach Zarządu lub przez głosowanie
korespondencyjne.
(2) Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Jeśli liczba głosów za i przeciw decyzji
jest równa, to wtedy Prezes Zarządu ma głos decydujący. Decyzje Zarządu są wiążące jeśli co

najmniej dwóch członków Zarządu uczestniczy w głosowaniu na zebraniu Zarządu lub
korespondencyjnie.
Rada Fundacji
§ 23
(1) Rada Fundacji składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora
Terytorialnego. Jeden z członków Rady Fundacji nominowany jest przez Dyrektora Terytorialnego
na Prezesa Rady Fundacji.
(2) Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu Fundacji.
§ 24
Kadencja członka Rady Fundacji rozpoczyna się w dniu powołania i kończy w dniu odwołania.
Kadencja członka Rady Fundacji kończy się również gdy członek Rady:
1. złoży pisemną rezygnację,
2. zostanie członkiem Zarządu lub będzie z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub
3. zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Kadencja członka Rady Fundacji kończy się także w przypadku jego śmierci.
§ 25
(1) Rada Fundacji spotyka się co najmniej raz w roku.
(2) Zebrania Rady Fundacji zwoływane są przez Prezesa Rady Fundacji.
(3) Zasady podejmowania decyzji przez Radę Fundacji są takie same jak zasady podejmowania
decyzji przez Zarząd.
§ 26
Obowiązki Rady Fundacji obejmują w szczególności:
1. ocenę pracy członków Zarządu, akceptację raportów rocznych i finansowych Fundacji,
potwierdzanie wypełnienia obowiązków przez członków Zarządu,
2. kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności Fundacji,
3. wydawanie pisemnych zgód Prezesa Rady Fundacji do zamierzonych decyzji w zakresie
§ 20 pkt. (1) nr 6 oraz pkt. (2), § 21 pkt. (2), § 31, § 32 pkt. (2) i § 33 pkt. (2) niniejszego
Statutu.
§ 27
Dla realizacji swych obowiązków Rada Fundacji uprawniona jest do:
1. żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów i wyjaśnień związanych
z działalnością Fundacji oraz
2. przeglądu kapitału i kontrolowania funduszy Fundacji.
§ 28
Członkowie Rady Fundacji wykonują swe obowiązki bez wynagrodzenia; jednakże ich uzasadnione
wydatki mogą zostać pokryte.
Sprawy finansowe

§ 29
(1) Fundacja prowadzić będzie swoje sprawy finansowe i utrzymywać księgi rachunkowe zgodnie
z odpowiednim prawem i przepisami.
(2) Wielkość zatrudnienia, a także zasady i wysokość wynagradzania pozostają w decyzji Zarządu
Fundacji.
§ 30
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej Rady oraz Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub Rady 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,
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady oraz Zarządu lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji;
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady oraz Zarządu Fundacji, lub jej pracownicy lub ich osoby bliskie.
Zmiany w Statucie
§ 31
Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmowane są przez Zarząd za uprzednią pisemną zgodą
Prezesa Rady Fundacji.
Łączenie z innymi fundacjami
§ 32
(1) Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami, których cele publiczne, dobroczynne i kościelne
zbliżone są do celów Fundacji i które stowarzyszone są ze Zgromadzeniem Legionistów Chrystusa.
(2) Jakiekolwiek łączenie z innymi fundacjami wymaga zgody Prezesa Rady Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 33
(1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w wypadku wyczerpania zasobów finansowych i majątku.
(2) Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uprzedniej pisemnej zgodzie Prezesa Rady
Fundacji.
(3) Likwidatorów fundacji wyznacza i odwołuje Dyrektor Terytorialny na tych samych zasadach
jak w wypadku członków Zarządu.
(4) Zasoby finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji będą przeznaczone przez

likwidatora w tym samych celach co statutowe cele Fundacji lub przekazane innej fundacji
o statutowych celach zbliżonych do celów Fundacji lub Zgromadzenia Legionistów Chrystusa
z przeznaczeniem wykorzystania dla realizacji celów statutowych.
Postanowienia końcowe
§ 34
Fundacja składa sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły Ministrowi Edukacji Narodowej.
§ 35
W wypadku gdyby terytorium obecnej Prowincji Centralnej i Zachodniej Europy Zgromadzenia
Legionistów Chrystusa zostało podzielone, połączone z innym terytorium lub w inny sposób
zmienione, Dyrektorem Terytorialnym w rozumieniu niniejszego aktu jest przełożony prowincji,
w której znajduje się siedziba Fundacji.
§ 36
Niniejszy Status staje się prawomocny w dniu, w którym Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

