
Marek Mariusz Tytko

Statut Fundacji Naukowej Katolików
„Eschaton”
Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture
and Education 2/4, 223-232

2014



Religious and Sacred Poetry: 
An International Quarterly 

ofReligion, О йлє  and Education 
ISSN: 2299-9922; e-ISSN 2391-9418 

No. 4 (8) October -  November -  December 2014 
pages 223 - 232

MAREK MARIUSZ TYTKO 
E-mail: marek.amriusz.tytko[at]uj.edu.pl

Statut Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton”
[Tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 roku]

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton", zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
jest przez Marka Mariusza Tytko, zwanego dalej Fundatorem.

§ 2

1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora w dniu 25 marca 1997 roku ak
tem notarialnym Repertorium A numer 2954/97 u notariusza mgr Marii Kwieciń- 
skiej-Stybel w Krakowie.
2. Zmiany aktu ustanowienia Fundacji dokonał Fundator w Repertorium A numer 
4394/99 w dniu 26 marca 1999 roku, a następnie w Repertorium A numer 
1191/2013 w dniu 5 II 2013 roku.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 3

1. Fundacj a posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, decyzję w tym zakresie 
podejmuj e Zarząd.

§ 4

1. Fundacj a działa na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność za granicą.
3. Siedzibą Fundacj i j est Kraków.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
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1. Fundacja może posiadać Asystenta Kościelnego działającego zgodnie z prawem 
kanonicznym.
2. Asystenta Kościelnego dla Fundacji powołuje i odwołuje Metropolita Krakow
ski.
3. Asystent Kościelny pełni funkcje doradcze i formacyjne w sprawach wiary 
i moralności osób z Zarządu Fundacji (prezesa i wiceprezesa) oraz osób z Rady 
Fundacji (przewodniczącego i członków), przy czym spotkania formacyjne odby
wa on z osobami z Fundacji co najmniej jeden raz w roku.
4. Asystent Kościelny może zrezygnować z pełnienia swej funkcji, zgłaszając 
to Zarządowi i Metropolicie.

§ 6

Fundacja może współpracować z innymi organizacjami dla urzeczywistnienia 
celów statutowych.

§ 7

Fundacja może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych 
organizacji.

§ 8

1. Fundacja ma prawo używać pieczęci, logo, herbu, chorągwi, flagi, strojów, 
hymnu oraz nadawać godności honorowe. Pieczęć, logo, herb, chorągiew, flaga, 
stroje, hymn, godności mają zastosowanie do Fundacji.

Rozdział II Cele i sposoby działania Fundacji

§ 9

1. Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna, a w szczególności rozwój :
- sztuki chrześcijańskiej,
- nauk humanistycznych mających związek z chrześcijaństwem (poprzez metodę 
lub przedmiot badania),
- chrześcijańskiej kultury,
- chrześcijańskiej edukacji,
- chrześcijańskiej komunikacji społecznej podnoszącej świadomość artystyczną 
w Narodzie,

§ 5
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- chrześcijańskiej ekologii, 
a także:
- budowanie domów pracy twórczej dla artystów katolickich.

§ 10

1. Celem Fundacji jest również prowadzenie działalności społecznie użytecznej, 
a w szczególności rozwój publikacji książkowych serii Biblioteki „Eschatonu”
2. Celem Fundacji jest wydawanie czasopism naukowych, w tym przede wszyst
kim „Religious and Sacred Poetry” i „Eschaton”
3. Publikacje książkowe powinny mieć, stosownie do charakteru, imprimatur od
powiednich władz kościelnych w Krakowie.
4. Publikacje o charakterze naukowym z serii Biblioteki „Eschatonu” i czasopisma 
naukowe powinny mieć pozytywne recenzje naukowe przed ich wydaniem. Re
cenzje naukowe są integralną częścią statutowych celów Fundacji.
5. Publikacje są rozprowadzane do bibliotek w charakterze daru oraz jako bezpłatne 
egzemplarze autorskie lub eksponowane bezpłatnie w formie elektronicznej 
w stronach internetowych, opłacanych przez Fundację. Prowadzenie stron interne
towych jest integralną częścią statutowych celów Fundacji.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) przyznawanie dotacji na cele naukowe i wysokoartystyczne w zakresie kultury 
chrześcijańskiej dla wydawania serii książkowej w ramach Biblioteki „Eschatonu” 
(non profit) oraz na cele wydawania czasopism naukowych „Religious and Sacred 
Poetry” i „Eschaton” (non profit),
b) przyznawanie dotacji na tłumaczenia na inne języki książek wydanych w ramach 
serii Biblioteki „Eschatonu” oraz dotowania tłumaczeń z innych języków na język 
polski specjalistycznych, naukowych lub wysokoartystycznych książek chrześci
jańskich wydawanych w ramach serii Biblioteki „Eschatonu” (non-profit),
c) przyznawanie dotacji na tłumaczenia na inne języki tekstów w czasopismach 
naukowych: „Religious and Sacred Poetry” oraz „Eschaton”.
d) przyznawanie dotacji i prowadzenie budowy domów pracy twórczej „Eschaton” 
(non-profit).
e) przyznawanie dotacji do stypendiów i nagród przyznawanych przez Fundację 
(non-profit),
f) udzielanie (non-profit) porad i formowanie artystów i naukowców w duchu kul
tury chrześcijańskiej,
g) organizowanie działalności (non-profit): odczytów, prelekcji, pokazów, wykła
dów, naukowych konferencji, sympozjów, seminariów, konwersatoriów, dyskusji
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panelowych, artystycznych wystaw, plenerów, spotkań autorskich, koncertów, 
spektakli teatralnych, happeningów, instalacji, enviroment, e-mailingu, przeglądów 
twórczości, konkursów, kursów, szkoleń, warsztatów, festiwali, rekolekcji arty
stycznych, kampanii inkulturacyjnych, ewangelizacyjnych, imprez naukowych, 
imprez artystycznych oraz innych form rozwijających naukę i kulturę chrześcijań
ską,
h) współpracę z chrześcijańskimi środowiskami twórczymi Polski i zagranicy,
i) prowadzenie działalności (non-profit): wydawniczej, fonograficznej, dokumen
tacyjnej, archiwizacyjnej, muzealniczej, konserwatorskiej, wystawienniczej, infor
macyjnej, filmowej, fotograficznej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, radiowej, 
telewizyjnej, studyjno-nagraniowej w dziedzinie kultury i cywilizacji chrześcijań
skiej,
j) prowadzenie ośrodka informacji naukowej o kulturze chrześcijańskiej „Eschaton” 
(non-profit) z biblioteką, fonoteką, fototeką, wideoteką, CD-teką, taśmoteką, płyto
teką, stronami informacyjnymi w internecie i komputerowymi bazami danych 
o sztuce chrześcijańskiej, artystach (twórcach) katolickich (chrześcijańskich), w tym 
w szczególności o współczesnych chrześcijańskich twórcach krakowskich, mało
polskich, polskich i zagranicznych (szczególnie -  emigracyjnych), 
k) tworzenie i realizacja naukowych i kulturalnych, elektronicznych programów 
komputerowych (non-profit), użytecznych dla społeczności chrześcijańskiej,
l) prowadzenie działalności naukowej i artystycznej oraz dydaktycznej w zakłada
nych przez Fundację szkołach kultury chrześcijańskiej (non-profit), 
ł) wspieranie wprowadzania wartości chrześcijańskich -  transcendentaliów, 
tj. Piękna, Prawdy, Dobra, do masowej kultury współczesnej z pomocą technik 
audio, video, telewizyjnych, komputerowych, elektronicznych lub innych 
(non-profit).

§ 12

Szczegółowe zadania i kryteria pomocy nauce i kulturze chrześcijańskiej określa 
Zarząd Fundacji w szczegółowych Regulaminach, corocznych planach i progra
mach Fundacji. Wszelkie formy wspierania nauki i kultury chrześcijańskiej są 
realizowane w miarę posiadanych środków według suwerennej decyzji Zarządu 
Fundacji. Wszelkie zadania statutowe mogą być realizowane przez Fundację 
we współpracy z innymi podmiotami.

Rozdział III Majątek Fundacji

§ 13

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 2000 zł wniesiona w całości 
przez Fundatora.
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2. Fundator postanawia, że kwota 1000 zł przeznaczona będzie na działalność go
spodarczą Fundacji służącą realizacji jej celów statutowych.
3. Fundator postanawia, że pozostałe 1000 zł zostanie przeznaczone na pozostałe 
cele statutowe.

§ 14

1. Na działalność statutową Fundacji przeznaczone mogą być -  nabywane 
lub powstające w toku działalności Fundacji aktywa lub pasywa Fundacji.
2. Fundacja może nabywać środki finansowe, ruchomości i nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i prawne dla celów gospodarczych i statutowych.
3. Na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacja przyjmuje darowizny 
instytucji i przedsiębiorstw działających w Polsce, darowizny obywateli polskich 
i zagranicznych, osób prawnych polskich i zagranicznych, dotacje i subwencje 
z budżetów gmin, samorządów, Kościoła, Państwa Polskiego, innych Fundacji, 
funduszów, stowarzyszeń i organizacji, wspólnot międzynarodowych.
4. Na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacja organizuje zbiórki pu
bliczne w Polsce i za granicą.
5. Na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacja przyjmuje także zapisy, 
wpłaty oraz inne niewymienione przysporzenia majątkowe, poczynione na cele 
statutowe.
6. Na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacja może przeznaczać wszel
kie dochody i pożytki wymienione i niewymienione powyżej, niesprzeczne z pra
wem świeckim i kościelnym.

§ 15

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Od momentu ustanowienia Zarządu Fundacji kieruje on sprawami majątkowymi 
Fundacji.

Rozdział IV  Organy Fundacji

§ 16

1. Organem uchwałodawczym i wykonawczym Fundacji j est Zarząd.
2. Organem opiniodawczym Fundacji jest Asystent Kościelny
3. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji.

227



R ozdzia ł V  Z arząd  F undacji

§ 17

1. Zarząd składa się z 2 osób (Prezesa i Wiceprezesa). Wiceprezesa Zarządu Fun
dacji powołuje i odwołuje Fundator, dożywotnio pełniący funkcję Prezesa Fundacji. 
W razie śmierci Fundatora -  członków Zarządu Fundacji powołuje lub odwołuje 
osoba wyznaczona w formie pisemnej przez Fundatora na nowego dożywotniego 
Prezesa Zarządu.
2. Każdorazowy Prezes Zarządu niezwłocznie po objęciu funkcji wyznacza 
w formie pisemnej osobę, która obejmie funkcję następnego dożywotniego Prezesa 
Zarządu. Oświadczenie z podpisem wyznaczonej osoby Prezes Zarządu składa 
do akt rejestrowych Fundacji. Prezes Zarządu może w każdym czasie zmienić 
powyższe oświadczenie.

§ 18

W skład Zarządu wchodzą:
1) Marek Mariusz Tytko, jako dożywotni Prezes Zarządu Fundacji.
2) Wiceprezes Zarządu (wybierany przez Prezesa na czas nieokreślony z możliwo
ścią wcześniejszej rezygnacji).

§ 19

1. Następca Prezesa Zarządu wchodzi w skład Zarządu nazajutrz po śmierci 
lub rezygnacji poprzednika, na miejsce którego został wyznaczony z zastrzeżeniem 
ust. 2.
2. W razie gdyby następca wyznaczony do objęcia funkcji w Zarządzie -  wcześniej 
działał na szkodę Fundacji lub Fundatora oraz jego rodziny -  funkcji tej nie może 
objąć -  okoliczność tę stwierdza w formie pisemnej Asystent Kościelny, po zasię
gnięciu opinii Rady Fundacji, w terminie do jednego tygodnia od śmierci lub rezy
gnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu. W razie braku Asystenta Kościelnego -  
okoliczność tę stwierdzają w formie pisemnej zstępni Fundatora.
3. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić wyłącznie osoba pełnoletnia, naro
dowości polskiej, wyznania rzymskokatolickiego, ciesząca się nieposzlakowaną 
opinią jako katolik (katoliczka), w pełni zdolna do czynności prawnych.
4. Członkostwa w Zarządzie nie może sprawować osoba skazana za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe -  w takim 
wypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzecze
nia skazującego.
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W razie braku możliwości pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez osobę wyzna
czoną w myśl powyższych postanowień -  Prezesa Zarządu powołuje Asystent 
Kościelny spośród rodziny lub przyjaciół Fundatora. W razie braku Asystenta Ko
ścielnego -  Prezesa Zarządu powołują zstępni Fundatora spośród rodziny lub przy
jaciół Fundatora.

§ 21

1. Członkowie Zarządu wykonuj ą swe funkcj e bezpłatnie.
2. Nie uważa się za wynagrodzenie udokumentowanego lub ryczałtowo ustalonego 
zwrotu kosztów, j akie Fundacj a może przyznać członkom Zarządu.

§ 22

Wydatki związane z działalnością Fundacji pokrywane są ze środków Fundacji.

§ 23

Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w roku, jednak nie później niż do 15 lutego 
każdego roku i w każdym czasie na wniosek członków Zarządu.

§ 24

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba, że ni
niejszy statut stanowi inaczej, w razie równego rozkładu głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. Uchwały są protokołowane i podpisywane przez członków Za
rządu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności: działalność bieżąca, reprezen
towanie Fundacji, podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, opracowanie 
okresowych planów działania i planów finansowych, sprawozdań finansowych 
oraz corocznych sprawozdań z działalności statutowej i gospodarczej (w tym ostat
nim przypadku tylko wtedy, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona).
2. Zarząd jest zobowiązany, co roku, do 31 marca składać sprawozdania ze swojej 
działalności w roku poprzednim w myśl obowiązujących przepisów. Ponadto Pre
zes Fundacji jest zobowiązany składać comiesięczne sprawozdanie finansowe 
dla właściwych urzędów.

§ 26

1. Decyzje o zmianie statutu Fundacji wymagają jednomyślności całego Zarządu -  
zmiana statutu może również dotyczyć celów Fundacji. Decyzje o zatwierdzeniu

§ 20
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sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego podejmuje Zarząd 
w pełnym składzie jednomyślnie.
2. W razie braku jednomyślności -  możliwe jest votum separatum członka Zarządu, 
co jest jednoznaczne z podaniem się do dymisji, czyli rezygnacją z funkcji w Za
rządzie Fundacji. W takim wypadku Prezes Zarządu przyjmuje rezygnację i powo
łuje nowego członka Zarządu. Zatwierdzenie sprawozdań następuje wtedy więk
szością głosów obecnych.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członko
wie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu z pełnomocnikiem wyznaczo
nym do danej sprawy.
4. Członkowie Zarządu działający rażąco sprzecznie z prawem, wbrew statutowi 
Fundacji lub naruszający rażąco moralność i dobre obyczaje -  mogą być odwołani 
przez Prezesa po konsultacji z Asystentem Kościelnym i Radą Fundacji.

Rozdział V Rada Fundacji

§ 27

1. Członkowie pierwszej Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora, który 
wybiera jednocześnie Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków w tym Przewodniczącego. Kadencja 
członków Rady Fundacji trwa pięć lat. Ilość sprawowanych mandatów, tj. liczbę 
członków mogących zasiadać w Radzie Fundacji w każdej pięcioletniej kadencji 
wyznacza Fundator lub jego następca.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są i odwoływani na podstawie uchwały 
Rady Fundacji, przy czym jeżeli skład Rady Fundacji spadnie poniżej trzech 
członków, uchwałę o powołaniu nowych członków podejmują pozostali członko
wie Rady Fundacji łącznie z Asystentem Kościelnym, a w razie braku członków 
Rady Fundacji -  Asystent Fundacji jednoosobowo do momentu powołania 
co najmniej jednego członka Rady Fundacji. W razie braku Asystenta Kościelnego 
Fundacji i jednocześnie w razie braku członków Rady Fundacji -  uchwałę o po
wołaniu nowych członków Rady Fundacji powołują zstępni Fundatora.
4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący powoływany uchwałą Rady 
Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1.
5. Z funkcji i członkostwa w Radzie Fundacji członek Rady Fundacji może zrezy
gnować, składając pisemne oświadczenie na ręce Przewodniczącego a w razie jego 
braku, wobec Asystenta Kościelnego, natomiast w razie jednoczesnego braku 
Przewodniczącego Rady Fundacji i Asystenta Kościelnego -  pisemne oświadcze
nie o rezygnacji z funkcji i członkostwa może złożyć wobec zstępnych Fundatora.
6. Członkostwa w Radzie Fundacji nie może sprawować osoba skazana 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar
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bowe -  w takim wypadku mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą upra
womocnienia się orzeczenia skazującego.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie. 
Nie mogą być również członkami Rady Fundacji osoby pozostające z członkami 
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewień
stwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Nie może pełnić funkcji członka (lub Przewodniczącego) Rady Fundacji osoba, 
która działała na szkodę Fundacji lub Fundatora oraz jego rodziny -  okoliczność 
tę stwierdza w formie pisemnej Asystent Kościelny, po zasięgnięciu opinii Rady 
Fundacji. W razie braku Asystenta Kościelnego -  okoliczność tę stwierdzają 
w formie pisemnej zstępni Fundatora.
9. W skład Rady Fundacji może wchodzić wyłącznie osoba pełnoletnia, narodo
wości polskiej, wyznania rzymskokatolickiego, ciesząca się nieposzlakowaną opi
nią jako katolik (katoliczka), w pełni zdolna do czynności prawnych.
10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 
w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż prze
ciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
11. Członkowie Rady Fundacji wykonują swe funkcje bezpłatnie, bez wynagro
dzenia.
12. Nie uważa się za wynagrodzenie udokumentowanego lub ryczałtowo ustalo
nego zwrotu kosztów, jakie na rzecz Fundacji ponoszą członkowie Rady Fundacji.

§ 28

1. Rada Fundacji pełni funkcję kontrolną wobec Zarządu.
2. Do kompetencji Rady należy:
a) kontrola realizacji przez Fundację wytyczonych celów,
b) kontrola finansów Fundacji.
3. Dla realizacji swoich kompetencji członkowie Rady Fundacji posiadają dostęp 
do całości dokumentacji Fundacji.
4. Na podstawie przedstawionego Radzie Fundacji przez Zarząd corocznego spra
wozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego, Rada Fundacji podejmuje 
uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium Zarządowi.
5. Rada Fundacji działa na podstawie uchwał podejmowanych zwykłą większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba, 
że statut stanowi inaczej. W razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodni
czącego.
6. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku. Posiedze
nia zwołuj e Przewodniczący.
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§ 29

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, do którego była ustano
wiona lub w razie wyczerpania środków majątkowych. O zrealizowaniu celów 
orzeka Zarząd Fundacji w uchwale jednomyślnej.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji podlega przekazaniu na rzecz Ojców 
Pij arów w Krakowie.
4. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Zarząd Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji zawiadamia się właściwego Ministra oraz Metropolitę 
Krakowskiego.
6. Asystent Kościelny zostaje odwołany z chwilą potwierdzenia przez Metropolitę 
Krakowskiego faktu likwidacji Fundacji.
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