STATUT FUNDACJI
SERCE DLA KAUKAZU
Tekst jednolity z dnia 15 czerwca 2016 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „Serce dla Kaukazu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Krzysztofa Gustawa Kowala zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Annę Tota w kancelarii notarialnej w Poznaniu,
ul. Wierzbięcice 6/3, w dniu 29 maja 2013 roku, nr rep. A.898/2013, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna.
3. Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.
6. Nadzór nad fundacją należy do ministra właściwego dla spraw zagranicznych.
§2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w państwach Kaukazu Południowego.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnych celach działania oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
4. Fundacja ma prawo powoływać ośrodki, biura, filie i zakłady w kraju i za granicą, a także
przystępować lub obejmować udziały w innych podmiotach, w szczególności
w spółdzielniach i spółkach.
§3
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy mieszkańcom Państw Kaukazu
Południowego, a zwłaszcza wykluczonym społecznie oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
§5
1) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
b) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
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c) Współpracę z organizacjami charytatywnymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji;
d) Wymianę doświadczeń pomiędzy Polską a krajami Kaukazu Południowego
we wszelakich dziedzinach życia;
e) Dostarczanie pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych i konfliktów
zbrojnych na Kaukazie Południowym;
f) Popularyzację wiedzy o mechanizmach rządzących uzależnieniami;
g) Organizowanie zbiórek i imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych
i wystaw wraz z ich finansowaniem;
h) Organizowanie różnych form wypoczynku, wyjazdów turystycznych, charytatywnych;
wycieczek przyrodoznawczych;
i) Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne,
organizowanie konkursów i innych form twórczych;
j) Finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży;
k) Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, domów dziecka i bezdomnych;
l) Współpracę z mediami, ze środowiskami akademickimi, artystycznymi
i dziennikarskimi, instytucjami i osobami realizującymi cele zbliżone do celów
Fundacji;
m) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji;
n) Popularyzacja ekspertyz i wyników badań naukowych;
o) Organizowanie seminariów i konferencji, szkoleń i warsztatów;
p) Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym
fizycznie i psychicznie, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym
dzieci, rodzinom rozbitym i zdemoralizowanym, dzieciom i młodzieży, osobom
uzależnionym chemicznie i psychologicznie.;
q) Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji;
r) Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez projekty,
programy, kampanie i warsztaty ekologiczne oraz popularyzację selektywnej zbiórki
odpadów.
2) Fundacja prowadzi odpłatną oraz nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w
szczególności poprzez:
a) Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
b) Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
c) Działalność charytatywną;
d) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
f) Promocję i organizację wolontariatu.

Majątek i dochody Fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych), a ponadto ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki
pieniężne nabyte przez Fundację w czasie jej trwania.
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§7
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów przyznawanych na realizację konkretnych projektów
przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, a także instytucje państwowe
i samorządowe w Polsce i poza jej granicami,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek i zysków od zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych
5. 1% podatku dochodowego uzyskanego od osób fizycznych.
§8
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub 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 ich członków, członków organów lub
pracowników 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) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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Władze Fundacji
§9
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Zarząd może powołać Honorową Radę Fundacji, której członkowie będą wspierać prace
Fundacji oraz promować i reprezentować jej idee na zewnątrz.
4. Członkiem Władz Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji
§ 10
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków.
2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów
przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób
pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ustaje.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba będąca jednocześnie członkiem Zarządu
Fundacji lub pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
§ 11
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Spotkania Rady mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji,
pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie nie później niż do końca stycznia.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
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§ 12
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6. Nadzór nad działalnością Fundacji;
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji;
8. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu.
§ 13
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia na piśmie wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji w ciągu 14 dni od wezwania;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi co najmniej jeden członek, w tym Prezes,
powoływany przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Członków pierwszego zarządu
powołuje Fundator.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie
głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni listownie lub e-mailem wszyscy członkowie
Zarządu.
6. Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub
wideokonferencji, pod warunkiem zachowania odpowiedniego protokołu ustaleń.
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7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji za rok poprzedni.

Sposób Reprezentacji
§ 16
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
samodzielnie Prezes Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli
w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji samodzielnie lub po rozważeniu wniosku
Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 18
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.

Likwidacja Fundacji
§ 19
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 Rada Fundacji.
§ 20
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze
uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
2. Do podjęcia decyzji o połączeniu z inną Fundacją § 20 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
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§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
Poznań, 15 czerwca 2016 roku
Rada Fundacji:
Mariusz Rodak
Przewodniczący Rady Fundacji
Wojciech Marek Mazurek
Członek Rady Fundacji
Tomasz Antoni Polkowski
Członek Rady Fundacji
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