STATUT
FUNDACJI im. Matki Pauli Maleckiej „Serca Sercom”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA im. Matki Pauli Maleckiej „Serca sercom”, zwana
dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi
zmianami o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca
Najświętszej Maryi Panny zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza – Marzenę Giermakowską w kancelarii notarialnej
w Radomiu, ul. Piłsudskiego 13 w dniu 1 czerwca2011 r. Rep. A Nr 4688/2011
§2
1.

Fundacja ma osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.

3.

Patronat nad Fundacją sprawuje Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
§3

1. Siedzibą Fundacji jest Pobiedna, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki.
2. Adres w siedzibie Fundacji: Pobiedna 127, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. 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.
§4
Fundacja używa pieczątek: okrągłej ze znakiem graficznym (załącznik) i napisem
w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz adresowej z danymi identyfikacyjnymi
Fundacji.
1.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
2.

Cele i zasady działania Fundacji
§5
Fundacja wykonuje zadania w zakresie:
1. Wspierania dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca
Najświętszej Maryi Panny.
2. Szerzenia idei Matki Pauli Maleckiej - Patronki Fundacji.

-1-

3. Troski o moralne i religijne wychowanie dzieci i młodzieży.
4. Pomocy w usamodzielnianiu się wychowankom domów dziecka prowadzonych przez
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
5. Edukacji, oświaty i wychowania.
6. Organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
7. Działalności sportowo – rekreacyjnej i rehabilitacyjnej.
8. Działalności charytatywno – opiekuńczej.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Integracji działań różnych środowisk i grup społecznych na rzecz dzieci, młodzieży
i rodzin.
11. Troski o zachowanie tradycji i kultury polskiej.
12. Ochrony środowiska i ekologia.
13. Organizowanie kursów i szkoleń
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2. Przygotowanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,
3. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
4. Formację religijną i podejmowanie inicjatyw apostolskich,
5. Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń ze środowiskami religijnymi w
kraju i za granicą,
6. Organizowanie i prowadzenie inicjatyw propagujących kulturę polską i
chrześcijańską,
7. Krzewienie idei pomocy bliźnim,
8. Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych i religijnych,
9. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych i patriotycznych,
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej,
11. Organizowanie konferencji naukowych, zjazdów i sympozjów,
12. Promocję wartościowych filmów, wystaw, koncertów, itp.
13. Działalność rekreacyjną, kulturalną, sportową i turystyczno-pielgrzymkową,
14. Organizowanie festynów, loterii, kiermaszów i innych imprez publicznych.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3 000,00 (trzech tysięcy)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
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2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Majątek i dochody Fundacji w
całości służą realizacji jej celów statutowych.
3. Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”,

b)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

c)

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich,

d)

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracowników lub ich
osób bliskich.

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym o zaciągnięciu zobowiązań finansowych,
składa łącznie dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji.
§8
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.

darowizn, spadków, zapisów,

2.

dotacji i subwencji oraz grantów,

3.

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4.

dochodów z majątku Fundacji,

5.

innych dochodów wynikających z działalności statutowej Fundacji.
§9

1.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

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 i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 10

Fundator udostępnia Fundacji pomieszczenia do prowadzenia działalności statutowej
Fundacji wyposażone w środki komunikacji elektronicznej.
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Władze Fundacji
§ 11
Władzami fundacji są:

1.
a)

Zarząd Fundacji,

b) Rada Fundacji,
c)
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna.
Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.

Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność
Zarządu w zakresie działalności Fundacji.
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczo-kontrolnym.
Zarząd Fundacji
§ 12

1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu
wchodzą osoby delegowane przez Radę Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji zobowiązany jest do:
a)

przestrzegania celów Fundacji,

b)

używania środków Fundacji wyłącznie do statutowych celów,

c)

zarządzania majątkiem Fundacji rzetelnie i rentownie, zgodnie z przepisami
prawa i statutem Fundacji,

d)

opracowania rocznego i wieloletniego programu działalności Fundacji,

e)

sporządzania preliminarza wydatków,

f)

sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z
działalności Fundacji, podawanie go do publicznej wiadomości i przedkładanie
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, a także Radzie
Generalnej Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny,

g)

odbywania przynajmniej raz na kwartał posiedzenia dla koordynacji
działalności Fundacji i realizacji zakładanych celów.
Ponadto do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

4.
a)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,

b)

czuwanie nad rozwojem Fundacji, dbałość o wysoką jakość realizacji założeń
programowych Fundacji oraz zachowanie zgodności działalności Fundacji z Nauką
Społeczną Kościoła Katolickiego,

c)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

d)

utrzymywanie stałego kontaktu z Przełożoną Generalną i Radą Generalną
Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny,

e) poszukiwanie środków na działalność Fundacji,
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5.

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, bez możliwości pobierania
wynagrodzenia z tego tytułu.

6.

Fundację na zewnątrz reprezentują wszyscy członkowie Zarządu Fundacji
samodzielnie, przy czym zasady składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji określa §
7 pkt. 4 niniejszego statutu.

7.

Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa ogólnej
liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Rada Fundacji
§ 13

1.

Radę Fundacji stanowi Rada Generalna Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca
Najświętszej Maryi Panny,

2.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego,

3.

Zebranie Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz w roku. Uchwały mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie
Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o zebraniu. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów.

4.

W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy Zarząd Fundacji,

5.

Rada Fundacji:
1)

nawiązuje i utrzymuje kontakty z osobami fizycznymi i prawnymi, a także
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, mogącymi
pomóc w zrealizowaniu celów fundacji;

2)

sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej
działalności.

6.

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby
i przedstawiciele organizacji, których działalność może wspomagać cele fundacji,

7.

Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady,

8.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Komisja Rewizyjna
§ 14

1.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Radę Fundacji ze swego
grona lub spoza niego.

2.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Fundacji, w tym w szczególności w
rozumieniu art. 20 ust. 6 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

3.

Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi Fundacji wiążących zaleceń
dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

4.

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji,
w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników
przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących
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działalności Fundacji. Może także dokonywać rewizji majątku oraz kontroli
finansowej.
5.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który może brać
udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli są obecni na zebraniu wszyscy jej
członkowie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Zmiana Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Komisji Rewizyjnej. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.
Likwidacja Fundacji
§ 16
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 Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która
w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Generalną
Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Generalna Zgromadzenia Córek
Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przypada Zgromadzeniu
Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zgromadzenie zapewni, aby
majątek zlikwidowanej Fundacji służył takim samym celom, dla których powstała
Fundacja.
§ 17

Statut sporządzono i przyjęto dnia 13 czerwca 2011r.
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Załącznik do statut
Fundacji „Serca sercom”
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