
STATUT  FUNDACJI 

 DAR  SERCA-  SKAWINA

PREAMBUŁA

Fundacja DAR SERCA - SKAWINA powołana jest do życia jako dobroczynna, niedochodowa 

organizacja  pozarządowa  mająca  na  celu  stworzenie  „żywego  pomnika"  Jana  Pawła  II, 

upamiętniającego  i  utrwalającego  w  sposób  zarówno  materialny  jak  i  duchowy  wielkie 

dziedzictwo pontyfikatu Naszego Wielkiego Rodaka.

Postanowienia Ogólne

§1

1. Fundacja  pod  nazwą  FUNDACJA  DAR  SERCA  -  SKAWINA,  zwana  dalej  Fundacją 

ustanowiona  została  przez  Fundatorów  Zygmunta  Chmurę  i  Wiesława  Blaka  aktem 

notarialnym, sporządzonym w dniu 19 listopada 2008 r. w Kancelarii Notarialnej Agnieszki 

Karcz – Stankiewicz, Rynek 8, 32-050 Skawina, Repertorium: A Numer 5786/2008.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst 

jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Skawina.

2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem  działania  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  zakresie 

niezbędnym  do  właściwego  realizowania  swoich  celów,  Fundacja  może  działać  poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje – Minister  Pracy i Polityki Społecznej

§4



Fundacja  może  ustanawiać  certyfikaty,  odznaki,  medale  honorowe  i  przyznawać  je,  wraz 

z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§5

1. Celami Fundacji są:

a. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

b. Ochrona  i promocja zdrowia.

c. Działalność charytatywna.

d. Promocja i organizacja wolontariatu.

e. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

f. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

g. Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe lub jednostki  kościelne,  których  cele  statutowe obejmując  prowadzenia 

działalności pożytku publicznego, w prowadzeniu tej działalności. 

2. Fundacja prowadzi działania na rzecz społeczeństwa polskiego, w tym w szczególności na 

rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub majątkowej. 

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej.

b. organizowanie  bezpłatnej  pomocy  prawnej  i  wsparcia  psychologicznego   dla 

potrzebujących.

c. organizowanie szkoleń, akcji, prelekcji, rekolekcji propagujących zdrowy styl życia.

d. współorganizowanie akcji propagujących wolontariat oraz pozyskiwanie wolontariuszy 

do pracy w Fundacji.

e. organizowanie  zbiórek  publicznych  i  innych  form pozyskiwania  środków dla  celów 

działania Fundacji.

f. fundowanie  stypendiów  i  zapomóg  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  organizację  pomocy 

w nauce dla dzieci i młodzieży.

g. organizacje  wycieczek  krajoznawczych  oraz  innych  form  wypoczynku  dzieci 

i młodzieży,



h. współprace  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi,  organizacjami  pozarządowymi 

i instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach działań Fundacji.

i.  zbiórkę i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,

j.  organizację pomocy opiekuńczo-socjalnej

2.  Działania  podejmowane  przez  Fundacje  w  ramach  statutowej  działalności  mogą  mięć 

charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7  

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.500 zł ( słownie: tysiąca 

pięciuset złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania. 

§ 8

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków , zapisów;

b. dotacji, subwencji, grantów;

c. nawiązek sądowych,

d. dochody ze zbiórek i  imprez publicznych organizowanych przez Fundacje lub na jej 

rzecz;

e. dochody z majątku Fundacji,

f. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g. ze sponsoringu,

h. dochodów z działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność 

statutową i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków.

§ 9

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być 

użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W  sprawach  przyjęcia  darowizn  i  spadków  oświadczenia  wymagane  przepisami  prawa 

składa Zarząd Fundacji

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia 

przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.



4. Fundacja nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków  organów  Fundacji  lub  pracowników  Fundacji  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. przekazywać  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  organów  Fundacji  lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich,  w szczególności  jeżeli   przekazanie  to następuje bezpłatnie  lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywać  majątku  na  rzecz  członków  organów Fundacji  lub  pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

ich osób bliskich.

Organy Fundacji

 §10

Organami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, 

b. Rada Fundacji.

Rada Fundacji

§11

1. Rada Fundacji,  zwana dalej  Radą jest  organem stanowiącym,  kontrolnym i opiniującym 

Fundacji.

2. Rada składa się z 3 do 9 członków.

3. W skład pierwszej wchodzą Fundatorzy.  Pozostałych  członków pierwszego składu Rady 

powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę 



funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

4. Rada powołuje i odwołuje członków Rady w głosowaniu tajnym. Uchwała w przedmiocie 

powołania  nowego członka  Rady wymaga,  dla  swej  ważności,  bezwzględnej  większości 

głosów. 

5. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady.

6. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji,

b. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c. nienależytego wypełniania funkcji,

d. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

e. zaistnienia  innych  niż  wymienione  powyżej  ważnych  powodów,  jeżeli 

uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

7. Odwołanie  członka  Rady  następuje  także  w  przypadkach  wskazanych  w  §  16  ust. 

5 niniejszego Statutu, który stosuję się odpowiednio.

8. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.

9. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub 

ze stosunkiem pracy z Fundacją.

10. Członkowie Rady Fundacji  nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu.

11. Członkowie Rady nie mogą:

a. pozostawać  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  z  tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu, 

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów 

w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

12. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego zastępcę. 

Przewodniczący Rady kieruje  pracami  Rady,  reprezentuje  ją  na zewnątrz  oraz zwołuje 

i przewodniczy zebraniom Rady. 

§12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością 



głosów jej członków, obecnych na posiedzeniu, chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej. 

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.

§13

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu,

b. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

c. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

d. zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  oraz  udzielanie  Zarządowi 

absolutorium, 

e. zmiana Statutu Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji,

f. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji.

§14

Rada w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

a. żądania  od  Zarządu  Fundacji  przedstawienia  wszelkich  dokumentów  dotyczących 

działalności Fundacji 

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

c. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji 

§15

1. Zarząd  Fundacji,  zwany dalej  Zarządem,  składa  się  z  3  do 7  osób,  w tym Prezesa  i  2 

Wiceprezesów.

2. Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym 

członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

4. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji,



b. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

d. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

e. zaistnienia innych niż wymienione powyżej ważnych przyczyn, jeżeli uniemożliwiają 

należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz:

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

b. sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji;

c. uchwalanie regulaminów;

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

e. składa oświadczenia o przyjęciu, spadków i innych przysporzeń majątkowych;

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosków do Rady o zmianę Statutu Fundacji lub połączenie Fundacji z inną 

Fundacją lub likwidację Fundacji;

h. przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły.

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  co  roku,  do  dnia  30  marca,  zobowiązany  jest  przedkładać  Radzie  Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 

dwóch członków Zarządu bądź na wniosek Rady Fundacji.

3. O  terminie  posiedzenia  Zarządu  członkowie  Zarządu  muszą  być  poinformowani  co 

najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 18



Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, 

w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 

§ 19

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji. 

 

Postanowienia końcowe

§ 20

1.Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

2.Zmiany Statutu dokonuje bezwzględną większością głosów Rada Fundacji na wniosek 

Zarządu.

§ 21

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w razie  osiągnięcia  celów,  dla  których  została  powołana  lub 

w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję  o  likwidacji  Fundacji  oraz  o  przekazaniu  pozostałego  po  likwidacji  majątku 

podejmuje bezwzględną większością głosów Rada Fundacji. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających 

na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  organizacji  pozarządowych  realizujących  cele  jakim 

służyła Fundacja.

4. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba,  że uchwała o likwidacji mianuje 

likwidatorami inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów określa Rada Fundacji.

§ 22

Fundacja  składa  właściwemu  Ministrowi  i  innym  organom wskazanym  przez  odpowiednie 

przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te 

przepisy.


