Statut fundacji
„Serce i Rozum”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja „Serce i Rozum”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Marię i Krzysztofa
Krasnodębskich, zwanych dalej „Fundatorami”, działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6
kwietnia 1984 roku (Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; może również działać poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji mieści się przy ul. Kolektorskiej 51/1 01-692 ww Warszawie (gmina WarszawaBielany, powiat Warszawski, województwo mazowieckie).
3. Fundacja ustanowiona jest na czas nieograniczony.

Rozdział II
Cel Fundacji i sposoby jego realizacji
§ 3.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z krajów Trzeciego Świata,
2) pomocy mieszkańcom krajów Trzeciego Świata cierpiącym ubóstwo,
3) upowszechniania wiedzy o krajach Trzeciego Świata – ich kulturze oraz aktualnych problemach
i ich przyczynach,
4) wzajemnego poznawania, zbliżania, rozumienia i nawiązywania osobistych więzi między ludźmi
odległych od siebie społeczeństw i kultur.
§ 4.
1. Fundacja może realizować swój cel poprzez:
1) organizowanie indywidualnego patronatu osób z Polski i innych krajów nad dziećmi i młodzieżą
z krajów, o których mowa w § 3, polegającego na:
a) regularnej pomocy finansowej przeznaczonej na samą naukę lub naukę i utrzymanie, oraz
b) wymianie listów i zdjęć
– za pośrednictwem organizacji, instytucji i osób pracujących z młodymi mieszkańcami tych krajów,
w szczególności polskich misjonarzy,
2) bezpośrednie bądź pośrednie – czyli poprzez inne organizacje, instytucje i osoby – świadczenie
pomocy rzeczowej i finansowej (w tym przyznawanie stypendiów) na rzecz młodzieży i dzieci, które
z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących
ubóstwo,
3) organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów i innych imprez informacyjnych,
edukacyjnych oraz kulturalnych poświęconych krajom, o których mowa w § 3 – w szczególności
spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio
pracującymi z młodymi odbiorcami pomocy organizowanej przez Fundację,
4) niedochodową działalność wydawniczą oraz działalność informacyjną i popularyzatorską
prowadzoną za pomocą wszelkich środków przekazu,
5) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami o celach działania zbieżnych z celem
Fundacji, wspieranie ich organizacyjnie, rzeczowo i finansowo.
6) prowadzenie działalności szkoleniowej,
7) prowadzenie projektów edukacyjnych i okołoedukacyjnych, w tym wizytowanie i nadzorowanie
relizacji tychże projektów

§ 5.
1. Działalność, o której mowa w §§ 3 i 4, jest wyłączną działalnością Fundacji.
2. Działalność, o której mowa w §§ 3 i 4 będzie finansowana przez Fundację i ma charakter
niedochodowy.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji pochodzi:
1) ze środków określonych jako Fundusz Założycielski aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji,
2) z przychodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Przychodami Fundacji mogą być wszelkie środki dostępne według obowiązującego prawa:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dotacje i subwencje,
3) odsetki bankowe,
4) przychody ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach zbiórek publicznych
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Fundusz założycielski fundacji wynosi 7000zł
§ 7.
1. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację jej celu statutowego i na działania
wspierające realizację jej celu statutowego.
2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe ma prawo, w ramach określonych w ust. 1,
zastrzec ich przeznaczenie.
3. Zabrania się:
1) przekazywania bądź wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków
organów Fundacji, pracowników Fundacji lub osób będących ich osobami bliskimi w rozumieniu
art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanych dalej „bliskimi”, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; zakaz ten obejmuje w szczególności
przekazywanie majątku następujące bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
2) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub bliskich tychże osób;
3) dokonywania przez Fundację zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji lub bliscy tychże osób, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 8.
1. Sprawozdania roczne z działalności Fundacji – finansowe i merytoryczne – podawane są do
publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu (postanowienie to nie uchyla ewentualnych innych
obowiązków w zakresie upubliczniania sprawozdań).
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 9.
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem – organ kierujący i zarządzający działalnością Fundacji
oraz reprezentujący Fundację na zewnątrz,

2. Organy powoływane są przez Fundatorów na czteroletnie kadencje – z zastrzeżeniem, że
terminowe zakończenie kadencji następuje nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych Fundacji za rok obrotowy poprzedzający
rok, w którym mijają 4 lata od momentu powołania organu. Z chwilą zakończenia kadencji organu
kończy się okres pełnienia funkcji przez wszystkich jego członków, w tym również – powołanych
w trakcje kadencji.
3. Zarząd fundacji powoływany jest w co najmniej trzyosobowym składzie.
4. Do kompetencji Fundatorów należy odwoływanie w trakcie kadencji poszczególnych członków
Zarządu lub całego Zarządu (skrócenie jego kadencji), a także powoływanie w trakcie kadencji
nowych członków Zarządu.
5. Członkowie organów swoje obowiązki pełnią honorowo; mogą otrzymywać od Fundacji jedynie
zwrot uzasadnionych i realnie poniesionych oraz udokumentowanych kosztów.
§ 10.
1. Organy podejmują uchwały bezwzględną większością głosów.
2. Warunkiem ważności uchwały podejmowanej podczas posiedzenia jest udział w głosowaniu co
najmniej połowy ogółu członków organu.
3. Uchwała może być również podjęta bez odbycia posiedzenia, pod warunkiem że wszyscy
członkowie organu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na
głosowanie pisemne.
§ 11.
Fundatorzy wykonują swoje kompetencje, o których mowa w: § 9 ust. 2 i 4 oraz § 16, działając łącznie,
w formie pisemnych oświadczeń.
§ 12.
1. Zadaniem Zarządu jest:
1) planowanie, opracowywanie, uchwalanie i organizowanie przedsięwzięć Fundacji,
2) zarządzanie majątkiem Fundacji, pozyskiwanie funduszy na jej działalność,
3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w szczególności rocznego sprawozdania
finansowego,
4) wykonywanie innych kompetencji nieprzyporządkowanych Radzie ani Fundatorom.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji mają prawo: Prezes Zarządu jednoosobowo lub
co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie – z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Operacje bezpośrednio skutkujące zmniejszeniem sumy środków przechowywanych na rachunkach
bankowych muszą być dokonywane przez co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 13.
1. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu, którego podstawowym zadaniem jest
zwoływanie posiedzeń Zarządu i kierowanie jego pracą.
2. Fundator może być członkiem Zarządu; może też pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
2) odwołania przez Fundatorów (zgodnie z § 9 ust. 4),
3) zakończenia się kadencji Zarządu lub przerwania jej przez Fundatorów (zgodnie z § 9 ust. 4)
bądź w wyniku uchwały Zarządu o samorozwiązaniu,
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
5) śmierci i innych zdarzeń, które zgodnie z obowiązującym prawem spowodują ustanie
członkostwa.
4. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14.

Do kompetencji Fundatorów należy:
1) decydowanie w sprawie zmiany statutu Fundacji,
2) w razie zaistnienia przewidzianych prawem warunków likwidacji fundacji, podjęcie decyzji
o wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu pozostałego majątku zgodnie z celem Fundacji.

