STATUT FUNDACJI
Dwie Korony
TEKST JEDNOLITY
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Dwie Korony”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:
1) Janusz Kamil Jaraźny, PESEL 83071816035, syn Ryszarda i Wiesławy, zamieszkałego
we wsi Niedzieliska nr 41 gmina Kiernozia 99 powiatu łowickiego
2) Piotr Mariusz Bałamut, PESEL 70052700036, syn Jana i Marianny, zamieszkały we wsi
Boża Wola przy ulicy 1 Maja nr 5 gminy Baranów 96 – 314 powiatu grodziskiego
województwa mazowieckiego,
3) Urszula Barbara Bałamut, PESEL 70120800066, córka Adama i Barbary, zamieszkała
4) we wsi Boża Wola przy ulicy 1 Maja nr 5 gminy Baranów 96 – 314 powiatu
grodziskiego województwa mazowieckiego,
5) Paweł Ambroziak, PESEL 71051413251, zamieszkały w Sochaczewie 96 – 500 przy
ulicy Stefana Żeromskiego nr 29E,
zwanych dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 16 października 2017 r. w Kancelarii
Notarialnej w Sochaczewie przed notariuszem Jolantą Teresą Demczyszyn.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r.
o fundacjach(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest wieś i gmina Teresin.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym, dla właściwego
realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
1. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cele i sposoby działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest:
1) upowszechnianie i promowanie nauki Kościoła Katolickiego,
2) popularyzacja i upowszechnienie idei Rycerstwa Niepokalanej,
3) działalność na rzecz ewangelizacji,
4) wspieranie działalności i rozwoju mediów katolickich,
5) propagowanie kultury i sztuki chrześcijańskiej,
6) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej
Kościoła Katolickiego,
9) wspieranie działań prospołecznych wynikających z nauki Kościoła Katolickiego,
10) wspieranie kultu religijnego Kościoła Katolickiego,
11) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12) promowanie Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą,
13) działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
14) działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność wydawniczą,
2) digitalizację oraz rozpowszechnianie czasopism, zdjęć, filmów oraz treści o
charakterze religijnym,
3) organizowanie spotkań formacyjnych, pielgrzymek, rekolekcji oraz wyjazdów
wypoczynkowych,
4) organizowanie wystaw, festiwali, katechez, odczytów, prelekcji, sympozjów,
konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, kursów,
5) organizowanie festynów, kiermaszów, pikników i aukcji,
6) tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
7) pozyskiwanie i gromadzenie funduszy na cele charytatywne,
8) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
10) współdziałanie i wspomaganie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami
Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 600,00 (sześćset złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
§11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn lub powołania Fundacji do dziedziczenia
oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
§12
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi
członkowie organów oraz pracownicy 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.
2. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz 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.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz 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.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Władze Fundacji
§13
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§14
1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator większością głosów.
Następnych członków Rady Fundacji, na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji.
3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały
Rady Fundacji podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
składu.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.

6. Jeżeli Rada Fundacji liczy mniej niż 3 członków, Rada Fundacji winna dokooptować do
swego składu stosowną ilość osób, aby osiągnąć liczbę wskazaną w ustępie
pierwszym.
§15
1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym w szczególności kosztów podróży.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
§16
1. Rada może powoływać do swego grona Członków Honorowych, posiadających głos
doradczy.
2. Członek Honorowy Rady Fundacji nie posiada prawa brania udziału w głosowaniach, ani
innych uprawnień Członka Rady wynikających z niniejszego Statutu i przepisów prawa.
3. Rada powołuje Członka Honorowego w drodze głosowania decyzją jednomyślną.
4. Członek Honorowy może być przez Radę odwołany w drodze głosowania decyzją
jednomyślną na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu. Członkostwo Honorowe w
Radzie ustaje także wskutek pisemnej rezygnacji Członka Honorowego złożonej Radzie
lub jego śmierci.
§17
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady
Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub jednego z Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w
obecności połowy jej składu, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.

§18
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia oraz reprezentowanie Fundacji w stosunku do Zarządu,
3) ogólna ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
5) nadzór nad działalnością Fundacji,
6) opiniowanie programów działania Fundacji,
7) występowanie z wnioskami dotyczącymi Fundacji,
8) inspirowanie zmian w Statucie.
§19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§20
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech członków powoływanych na czas
nieoznaczony. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę
Fundacji.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu, w
wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem.
3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatorów.
4. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
§21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz
podział dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,

3.
4.
5.
6.
7.

d) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
e) przedstawienie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji,
f) tworzenie sprawozdań z działalności Fundacji,
g) zatrudnianie pracowników Fundacji,
h) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek
prowadzenia spraw Fundacji.
Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu
sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych
czynności Fundacji wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością w obecności
co najmniej połowy.
Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób reprezentacji
§22

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji może składać każdy członek Zarządu
samodzielnie.
Zmiana Statutu
§23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną w
formie uchwały podjętej większością 2/3 w obecności co najmniej połowy jej składu.
Połączenie z inną fundacją
§24
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. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji

wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 2/3 w obecności co najmniej połowy
jej składu.
Likwidacja Fundacji
§25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§26
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

