
STATUT
FUNDACJI JERUZALEM

URBS BEATA

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja wspierająca działalność ewangelizacyjną Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich 
w Warszawie,  pod nazwą Fundacja Jeruzalem Urbs beata zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez:

Dom Zakonny Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich
Ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
NIP: 7010262679, REGON: 142622190 

oraz

Dom Zakonny Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich
Ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa
NIP: 7010262685, REGON: 142622272 

zwanych dalej fundatorami,  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała R. 
Walkowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie ul.  Złota 73 w dniu 23 września 2011 
działa na podstawie ustawy z dnia 6  kwietnia 1984  r.  o fundacjach (Dz.  U.  nr 21  poz. 97
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. cyfryzacji i administracji.

§ 5

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,  przy czym w 
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w wybranych językach obcych.



Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6
Celem Fundacji jest niesienie wszelkiego wsparcia Monastycznym Wspólnotom 
Jerozolimskim działającym w Warszawie w ich misji ewangelizacyjnej,  modlitwie 
kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej.  Wszelkie działania Fundacji są 
realizowane w duchu Księgi Życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich i w 
poszanowaniu ich Konstytucji,  reguły,  rytmu i formy życia,  a także w duchu przyjaźni i 
bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.wspieranie działalności ewangelizacyjnej Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w 
Polsce,  udzielanie wszelkiej pomocy,  w tym materialnej,  Domom Zakonnym 
Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich oraz Monastycznej Wspólnoty Braci 
Jerozolimskich w ich misji ewangelizacyjnej,

b.ewangelizacja,
c.propagowanie i rozwijanie kultury muzycznej kładące szczególny nacisk na 

europejskie i światowe dziedzictwo w zakresie muzyki sakralnej,
d.propagowanie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej sięgając do źródeł 

chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy,
e.rozpowszechnianie i utrwalanie wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiej wizji 

człowieka i społeczeństwa,
f.rozpowszechnianie informacji o działalności religijnej prowadzonej przez Monastyczne 
Wspólnoty Jerozolimskie.

§ 7

Ponadto zadania statutowe Fundacji są realizowane poprzez:
1.pozyskiwanie źródeł finansowania działalności ewangelizacyjnej Monastycznych 
Wspólnot Jerozolimskich w Polsce,
2.działalność naukową, szkoleniową, wydawniczą i kolportażową, 
3.organizowanie rekolekcji, kursów, konferencji, odczytów, paneli dyskusyjnych i innych 
form komunikacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych włącznie,
4.organizowanie koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych związanych z kulturą 
chrześcijańską,
5.działalność charytatywną,
6.współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi działalność na 
rzecz Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich,
7.pomoc przy konserwacji oraz utrzymaniu pomieszczeń oddanych do użytku Domom 
Zakonnym Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich oraz Monastycznej Wspólnoty 
Braci Jerozolimskich,
8.nawiązywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz propagowanie w 
środkach masowego przekazu wartości kultury chrześcijańskiej,
9.prowadzenie działalności gospodarczej,
10.współpracę z władzami samorządowymi,  rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 
w szczególności organizacjami o charakterze religijnym w tym z kościołami lub innymi 
związkami wyznaniowymi, w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.



§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2  000,00  (dwóch tysięcy) 
złotych, z czego 1 000,00 (tysiąc) złotych jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i subwencji oraz grantów, 
4. dochodów ze zbiórek, 
5. dochodów z majątku Fundacji, 
6. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 11

1.dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach,  i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych.

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów 
statutowych.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
b. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
c. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
d. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
e. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
f. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14),
g. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
h. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.61.Z),



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

j. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)

k. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z)
l. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z)
m. Produkcja instrumentów muzycznych (PKD 32.20.Z)
n. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)

1. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, 
Fundacja zobowiązuje się do jej uzyskania przed podjęciem działalności.

Władze Fundacji.

§ 13

1. Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1. Członkowie Organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w ich 
pracach, ale otrzymują zwrot udokumentowanych wydatków z nimi związanych, 

2. Postanowienia ustępu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się do Prezesa i Członków 
Zarządu Fundacji, którzy mogą działać odpłatnie lub nieodpłatnie. 

Zgromadzenie Fundatorów

§ 14
1. Zgromadzenie jest kolegialnym organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
2. Członkami Zgromadzenia są Fundatorzy, ich spadkobiercy lub następcy prawni; utrata 

członkostwa w Zgromadzeniu następuje z chwilą śmierci lub skazania prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa karne.

3. Posiedzenia Zgromadzenia są zwoływane,  nie rzadziej niż dwa razy w roku 
kalendarzowym,  na wspólny wniosek dwóch Członków Zgromadzenia;  uchwały 
podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
Członków Zgromadzenia, o ile Statut nie stanowi inaczej; przy równej liczbie głosów 
przeważa głos najstarszego wiekiem Członka Zgromadzenia. 

4. Do wyłącznej kompetencji i obowiązków Zgromadzenia należy:
1.powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu;
2.wprowadzanie zmian celu Fundacji lub jej statutu;
3.decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
4.podejmowanie decyzji odnośnie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu z 
tytułu  prowadzenia spraw Fundacji;
5.ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu;
6.zawieranie umów z Prezesem i Członkami Zarządu; 
7.udzielanie Zarządowi zgody na powoływanie przez Fundację osób prawnych,



Zarząd Fundacji.

§ 15

1.Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 
Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez 
wszystkich Fundatorów.

§ 16

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b.uchwalanie regulaminów,
c.zarządzanie majątkiem Fundacji i prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą
d.ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 
Fundacji,
e.przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f.reprezentowanie Fundacji wobec innych podmiotów,
g.występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał –  zwykłą większością 
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
należących do zadań Fundacji.
6.Zarząd co roku,  do dnia 30  września,  zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu 
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 17

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji,  z zastrzeżeniem ust.2  składają Prezes Zarządu 
samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 
2.Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych do kwoty 10  000,00  zł 
(dziesięć tysięcy złotych)  upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch 
Członków Zarządu działających łącznie, zaś powyżej kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu działający łącznie.



Zmiana Statutu
§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie za zgodą Zarządu Fundacji.  Zmiany 
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,  których Fundacja została ustanowiona i 
określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 19

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.

§ 20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd,  przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 
przez Zgromadzenie.

Likwidacja Fundacji.

§ 21

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów,  dla których została ustanowiona 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie.

§ 22

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie w drodze uchwały przyjętej 
większością 3/4 głosów liczby Członków Zgromadzenia w obecności co najmniej 3/4 liczby 
jego Członków.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Zgromadzenia na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 
zbliżonych celach.
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