
STATUT 

Fundacji Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach „UNITAS” im. Jana Pawła II 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Fundacja pod nazwą Fundacja Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach „UNITAS” im. Jana 
Pawła II, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Komitet Organizacyjny aktami notarialnymi z 
dnia 15 kwietnia 1991 r. Rep. Nr. A 5566/91 P.B.N. w Kielcach oraz z dnia 18 kwietnia 1991 r. Rep. Nr. 
A 6038/91 P.B.N. w Kielcach, działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony. 
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. 
4. Patronat nad Fundacją sprawuje ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej. 

§ 3. 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział II 

CEL DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 4. 
Fundacja w swojej działalności kieruje się wartościami chrześcijańskimi. 

§ 5. 
Celem Fundacji jest: 

1) Materialne wsparcie działalności naukowo – dydaktycznej i wychowawczej Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach. 

2) Wspieranie przedsięwzięć Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w dziedzinie 
budowy, rozbudowy i modernizacji zaplecza materialno – technicznego oraz wyposażenia. 

3) Pomoc materialna i stypendialna dla alumnów i pracowników naukowych oraz personelu 
pomocniczego w różnych formach. 

4) Wspieranie działalności charytatywnej i kulturalnej, prowadzonej przez Wyższe Seminarium 
Duchowne w Kielcach i inne organizacyjne charytatywne kościelne. 

§ 6. 
Dla realizacji swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 
fizycznych, których cele są zbieżne z celem Fundacji. 

 

 



Rozdział III 

MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 7. 
1. Majątek Fundacji stanowią: 

1) Fundusz Założycielski w kwocie ogółem 28.900 złotych, słownie: dwadzieścia osiem milionów 
dziewięćset, składający się z darowizn fundatorów założycieli, określonych aktami 
notarialnymi: 

a) z dnia 15 kwietnia 1991 r. Nr Rep. A 5566/91, 
b) z dnia 18 kwietnia 1991 r. Nr Rep. A 5996/91, 
c) z dnia 19 kwietnia 1991 r. Nr Rep. A 6038/91 

Państwowego Biura Notarialnego w Kielcach. 

2) Majątek ulega zwiększeniu o dochody nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
2. Fundatorom nie przysługuje uprawnienie do wycofania kapitału wniesionego do Fundacji. 

§ 8. 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 9. 
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są w szczególności: 

1) środki finansowe przekazywane przez osoby fizyczne i prawne, 
2) darowizny, spadki i zapisy testamentalne, 
3) odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 
4) zyski z działalności gospodarczej, 
5) inne wpływy i dochody.  

2. Rozporządzanie środkami trwałymi może nastąpić, gdy: 
1) uzasadnia to cel Fundacji, 
2) nastąpi naturalne ich zużycie, 
3) utrzymanie jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

§ 10. 
Majątek Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji. 

§ 11. 
1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga 

podpisu dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika działającego w 
granicach umocowania. 

2. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządzania może składać jeden członek Zarządu. 

§ 12. 
1. Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą.  
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w celu gromadzenia środków finansowych 

służących do realizacji celów statutowych Fundacji. 
3. Działalność gospodarcza obejmuje: 

1) Działalność usługową w zakresie: 
a) prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
b) organizacji pielgrzymek krajowych i zagranicznych, wszelkich form turystyki i 

wypoczynku, 
c) hotelarstwa, 



d) usług gastronomicznych, 
e) poligrafii i wszelkich form wydawniczych, informacyjnych oraz kolportażu, 
f) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki języków obcych. 

2) Działalność handlowa w zakresie obrotu towarowego artykułami na obrót, których nie jest 
wymagane szczególne zezwolenie. 

3) Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, działalność wystawiennicza. 
4. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się nie więcej niż 75% funduszu 

założycielskiego i dochodów Fundacji. 

Rozdział IV 

ORGANY FUNDACJI 

§ 13. 
Organami Fundacji są: 

1)  Rada Fundacji, 
2) Zarząd Fundacji. 

§ 14. 
Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji, z zastrzeżeniem § 15. 

§ 15 
Członkostwa w organach Fundacji nie można łączyć.  

RADA FUNDACJI 

§ 16. 
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji liczy do 5 członków. 
3. W skład Rady wchodzą z urzędu: 

1) Przedstawiciel Kurii Diecezjalnej Kieleckiej wskazany przez ks. Biskupa Ordynariusza, 
2) Przedstawiciel Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, wskazany przez Rektora. 

4. Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej 
składu, powołuje Rada Fundacji.  Powołanie nowego członka Rady Fundacji wymaga akceptacji 
Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go 
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych 
członków Rady Fundacji.  

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą odwołać ze swojego grona osób, o których mowa w ust. 3. 
Uprawnienie do odwołania tych Członków Rady Fundacji przysługuje wyłącznie ks. Biskupowi 
Ordynariuszowi, w przypadku Przedstawiciela Kurii Diecezjalnej Kieleckiej lub Rektorowi 
Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w przypadku Przedstawiciela Wyższego 
Seminarium Duchownego. 

7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykła większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 
członka Rady. 

9. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. 

 



§ 17. 
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.   

§ 18. 
1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub 

na wniosek podpisany przez minimum 2 członków Rady – zgłoszony Przewodniczącemu na 
piśmie. 

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes  Zarządu Fundacji lub oddelegowany przez niego 
pełnomocnik. 

§ 19. 
1. Rada  podejmuje decyzje w formie uchwał w trakcie Posiedzeń Rady.  
2. Uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków 

komunikowania. 
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, 

chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

4. Uchwały dotyczące powoływania i odwoływania członków Organów Fundacji podejmuje się 
większością 2/3 głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, w 
obecności co najmniej połowy członków Rady. 

5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. 

§ 20. 
Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) Powoływanie oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
2) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu 

absolutorium. 
3) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
4) Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez członków Rady bądź Zarząd. 
5) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji. 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 21. 
1. Organem zarządzającym oraz prowadzącym działalność Fundacji jest Zarząd. 
2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków. 
3. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji w sposób określony w § 19 ust. 4. 
4. W liczbie tej tworzy się stanowisko Prezesa oraz, w zależności od potrzeb, stanowisko 

Wiceprezesa.  
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje posiedzenia Zarządu. 
7. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Rady Fundacji. 

§ 22. 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) opracowywanie projektów programu działania, planów finansowych oraz preliminarza 
budżetowego Fundacji; 



2) kierowanie działalnością Fundacji stosownie do jej celów i zadań; 
3) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów; 
4) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
5) określanie zasad wynagradzania pracowników; 
6) sporządzenie i przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji – Radzie Fundacji 

i Sądowi Rejestrowemu; 
7) proponowanie Radzie Fundacji zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji. 

§ 23. 
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w trakcie posiedzeń Zarządu. 
2. Uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków 

komunikowania. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 

członków, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa. 

4. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes prowadzący obrady Zarządu. 

§ 24. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  

§ 25. 
Zarząd co roku, nie później niż do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 
Roczne Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok 
obrotowy. 

BIURO FUNDACJI 

§ 26. 
Obsługa Rady Fundacji i Zarządu należy do Biura Fundacji, którym kieruje Prezes Zarządu Fundacji. 

ZMIANA STATUTU 

§ 27. 
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celów Fundacji. 
2. Zmiany Statutu dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji 

większością 2/3 głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady 
Fundacji. 

3. Zmiany Statutu wchodzą w życie po dopełnieniu stosownych wymagań prawnych. 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 28. 
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały, na wniosek Zarządu Fundacji. 
2. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane Wyższemu 

Seminarium Duchownemu w Kielcach. 

 


