
 

STATUT FUNDACJI 

„HAEREDITAS SANCTI IACOBI” 

 
(tekst jednolity z dnia 27.01.2016 roku) 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja "Haereditas Sancti Iacobi", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została przez  

Klasztor Świętego Jakuba w Sandomierzu, mieszczący się w Sandomierzu przy ulicy Staromiejskiej 3, zwany  

dalej "Fundatorem" , reprezentowany przez Przełożonego Klasztoru Świętego Jakuba Apostoła w Sandomierzu –  

Ojca Michała Śliża - aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Anettą Domańczyk, stale urzędującym  

w Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu, przy ulicy Kościuszki pod numerem 4, w dniu 23 listopada 2015 roku  

za Repertorium A nr 3071/2015. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (wraz z późniejszymi  

zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Sandomierz. 

Adres Fundacji: ul. Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz. 

 

§ 4 

 

1. Właściwym Ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. Nadzór wynikający z art. 58 § 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła  

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 23 maja 1989 roku) pełni Fundator. 

 

 

 



§ 5 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami  

Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja z uwagi na cele swojej działalności spełnia warunki organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 6 

 

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę: FUNDACJA  

"HAEREDITAS SANCTI IACOBI" W SANDOMIERZU. 

 

§ 7 

 

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i  

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej  

Fundacji. 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 8 

 

Celami Fundacji są: 

1. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości  

konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków Kościoła i Klasztoru Ojców Dominikanów w Sandomierzu,  

przy ulicy Staromiejskiej pod numerem 3. 

2. Skupianie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których zespół budynków Kościoła i Klasztoru O.O.  

Dominikanów w Sandomierzu stanowi obiekt historyczny i miejsce kultu religijnego. 

3. Współpraca z krajowymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków oraz promowanie i rozpowszechnianie  

uzyskanych doświadczeń. 

4. prowadzenie działalności w zakresie nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

5. samodzielne prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa 

Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów). 

 

§ 9 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie i finansowanie: 



– prac studialnych, przedprojektowych, projektowych i wykonawczych, zmierzających do zabezpieczenia  

trwałości konstrukcji, odbudowy i renowacji a także zabezpieczenia przed oddziaływaniem warunków  

zewnętrznych zespołu budynków Kościoła i Klasztoru O.O. Dominikanów w Sandomierzu oraz innych obiektów  

związanych z tym Klasztorem; 

– katalogowania, konserwacji, renowacji i archiwizacji zabytków kultury i sztuki sakralnej; 

– działalności edukacyjnej i wspomagającej edukację; 

– wynajmu i udostępniania zabudowań Klasztoru O.O. Dominikanów w Sandomierzu na potrzeby edukacyjne,  

kulturalne i społeczne oraz dla pielgrzymów i turystów; 

– promocji Fundacji oraz Klasztoru, 

2. udział w inicjatywach społeczności lokalnej, 

3. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym  

celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i instytucjami, wykazującymi zainteresowanie  

celami Fundacji, 

4. prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 

§ 10 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może korzystać z pomocy innych osób fizycznych i prawnych, których  

działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 11 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych 

2. Cały majątek Fundacji - środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej  

działania - przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i  

bieżącego utrzymania oraz kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację, z  

zastrzeżeniem postanowień § 14 niniejszego Statutu. 

 

§ 12 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za  

długi i zobowiązania Fundacji. 

 

 

 



§ 13 

 

Dochody Fundacji pochodzą ponadto z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. subwencji i dotacji, 

3. zbiórek i imprez publicznych, 

4. wynajmu majątku nieruchomego i ruchomego, 

5. ze sprzedaży majątku nieruchomego i ruchomego, 

6. działalności gospodarczej, 

7. odsetek bankowych, 

8. odpłatnej działalności statutowej. 

 

§ 14 

 

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

Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 15 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z  

dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan  

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 16 

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w  

wysokości równej co najmniej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne – stanowiącej  

równowartość 5.000,00 USD (pięć tysięcy dolarów amerykańskich) uzyskują tytuł "Dobroczyńcy Fundacji". 

 

§ 17 

 

1. Tytuł "Dobroczyńcy Fundacji" ma charakter osobisty. 

2. Tytuł „Dobroczyńcy Fundacji” nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną  

warunków określonych w § 16 statutu. 

 

 

 



§ 18 

 

Zabrania się Fundacji: 

1. udzielania pożyczek lub ustanawiania zabezpieczeń jakichkolwiek zobowiązań zaciąganych przez Fundatora,  

członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku  

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywania swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz  

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na  

preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz  

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio  

wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów fundacji lub  

pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

§ 19 

 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, 

2. Rada Nadzorcza Fundacji. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 20 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z od trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, i jest powoływany na  

czteroletnią kadencję z możliwością ponownego wyboru. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, wówczas jego jedyny  

członek pełni funkcję Prezesa Zarządu. 

2. Członek Zarządu Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Fundacji. 

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej jeden członek Klasztoru Świętego Jakuba w Sandomierzu. 

4. Funkcji członka Zarządu Fundacji nie może pełnić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić obcokrajowcy. 

 

 

 



§ 21 

 

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 

2. Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji. 

 

§ 22 

 

Członek Zarządu może być odwołany z pełnienia funkcji w szczególności w następujących przypadkach: 

1. złożenia rezygnacji, 

2. niezdolności do pełnienia funkcji w pracach Zarządu na skutek wieku, choroby, bądź podjęcia innych zajęć  

wykluczających możliwość udziału w pracach Zarządu; 

3. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 

4. naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 

5. stwierdzenia faktów nielicujących z godnością członka Zarządu (np. prawomocnego skazania za  

przestępstwo); 

6. przeniesienia do Klasztoru Ojców Dominikanów w innej miejscowości. 

 

§ 23 

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, a w szczególności:  

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,  

2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,  

3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,  

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

5. przyznaje stypendia i nagrody Fundacji,  

6. tworzy i znosi inne jednostki organizacyjne Fundacji, w tym prowadzące działalność gospodarczą,  

7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w  

jednostkach organizacyjnych Fundacji.  

8. ustala regulamin Biura Fundacji,  

9. sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji,  

10. zatrudnia pracowników i ustala wysokość ich wynagradzania.  

 

§ 24 

 
1. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.  

2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Fundatora nagrodami finansowymi lub rzeczowymi. 

 

 

 



 

§ 25 

 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest  

obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

 

§ 26 

 

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz  

podpisywania umów w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch  

członków Zarządu działających łącznie.  

 

§ 27 

 

Zarząd może powoływać:  

1. Komisje Doradcze, złożone z rzeczoznawców i specjalistów w dziedzinach działalności Fundacji,  

2. Komitety organizacyjne związane z realizacją zadań statutowych.  

 

§ 28 

 

1. Zarząd może powołać Radę Fundacji posiadającą uprawnienia o charakterze opiniodawczym, doradczym i  

inicjatywnym.  

2. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołane osoby zaangażowane w realizację celów statutowych Fundacji,  

posiadające specjalistyczną wiedzę, wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie nauk teologicznych, nauk  

świeckich, w dziedzinie sztuki, kultury, polityki i biznesu.  

3. Zarząd powołuje Radę Fundacji na sześcioletnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru.  

4. Zarząd powołuje Przewodniczącego Rady Fundacji spośród członków Rady Fundacji.  

 

§ 29 

 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się z udziałem członków Zarządu, co najmniej raz w roku.  

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący lub Prezes Zarządu Fundacji.  

 

 

 

 

 



 

RADA NADZORCZA 

 

§ 30 

 

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym fundacji i składa się z 3 do 5 członków powoływanych i  

odwoływanych przez Fundatora na 4 letnią kadencję.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej:  

– nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,  

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

– nie mogą pełnić swojej funkcji jeśli byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  

– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzeń w wysokości nie  

wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi  

podmiotami prawnymi 

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

a w szczególności:  

a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  

b) Ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych oraz z działalności Fundacji  

ponadto udzielanie absolutorium członkom Zarządu,  

c) Kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,  

d) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna Fundacją lub o likwidacji Fundacji,  

e) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,  

f) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

4. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok w celu udzielenia  

absolutorium zarządowi. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, jednak bez  

prawa głosowania.  

5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje a posiedzeniom przewodzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego  

nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby  

członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos kierującego posiedzeniem. Każdy  

członek Rady Nadzorczej ma jeden głos.  

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o  

posiedzeniu. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane z dziesięciodniowym wyprzedzeniem w formie  

pisemnej za potwierdzeniem odbioru, bądź elektronicznej za potwierdzeniem odbioru w przypadku podania  

przez członka Rady Nadzorczej adresu mailowego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady  

Nadzorczej są obecni i nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do poszczególnych  

propozycji punktów porządku obrad.  

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu  

albo Fundatora zgłoszony w formie pisemnej.  

9. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin pracy Rady Nadzorczej. 



 

Rozdział V 

 

ZMIANA STATUTU FUNDACJI 

 

§ 31 

 

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.  

 

§ 32 

 

1. Zmiana statutu Fundacji pozostaje w wyłącznej kompetencji Fundatora.  

2. Zmiana statutu następuje z inicjatywy Fundatora lub na wniosek Zarządu Fundacji i dokonywana jest przez  

Akt Zmiany statutu będący jednostronnym oświadczeniem woli Fundatora.  

 

Rozdział VI 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
 

§ 33 

 

1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność  

statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.  

2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne wewnętrzne jednostki  

organizacyjne.  

3. Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.  

4. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd.  

5. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi  

określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd.  

 

§ 34 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w  

zakresie: 

1. Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),  

2. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),  

3. Uprawa winogron (PKD 01.21.Z),  

4. Produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z),  

5. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),  



6. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),  

7. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),  

8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

(47.63.Z),  

9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),  

10. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), 

 

§ 35 

 

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.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 36 

 

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

 

§ 37 

 

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie i ograniczeniu cel Fundacji.  

 

§ 38 

 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.  

 

§ 39 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się 

jej środków finansowych i majątku, a także w innych przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach. 

 

§ 40 

 

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.  

 

 



 

§ 41 

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem wynikającym z dyspozycji art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach na rzecz Klasztoru Świętego Jakuba w Sandomierzu. 

 

§ 42 

 

Zarząd Fundacji składa właściwemu Ministrowi oraz Radzie Klasztoru Świętego Jakuba w Sandomierzu 

coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji – do dnia 31 marca – za rok ubiegły. 

 

§ 43 
 

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian. 


