
STATUT FUNDACJI O NAZWIE „FUNDACJA MISSIO CORDIS” 

tekst jednolity po zmianie z dnia 11.03.2022 r. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

„Fundacja Missio Cordis” z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Przełożonego 
Prowincjalnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 7 marca 2019 r. działa na podstawie przepisów 
ustawy Prawo o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz postanowień 
niniejszego statutu. 
 

§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 3 
Siedzibą Fundacji jest Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie.  
 

§ 4 
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe. 

§ 5 
Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę. 
 

§ 6 
Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony. 
 

§ 7 
Fundacja jest organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r.) 
 

§ 8 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 

 
Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 9 
Cele Fundacji są następujące: 

1. Wspieranie działalności Zgromadzenia Księży Sercanów w zakresie kultu religijnego. 
2. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Kościół katolicki, a w szczególności przez 

Zgromadzenie Księży Sercanów. 
3. Działalność w zakresie kultu religijnego z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu jak: 

radio, tv, portale internetowe, strony www i blogi. 
4. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 



5. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  
7. Działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.  
8. Podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie wspierania misji zagranicznych 

prowadzonych przez Kościół katolicki. 
9. Organizowanie akcji będących wsparciem dla misji prowadzonych przez Kościół katolicki,  

a w szczególności przez Zgromadzenie Księży Sercanów i uzupełnieniem innych pokrewnych 
kampanii. 

10. Współpraca ze szkołami w zakresie organizacji akcji, lekcji pokazowych oraz konkursów 
ekologicznych. 
 

§ 10 
 

1. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:  
1. Szeroko pojmowaną działalność na rzecz misji. 
2. Opracowywanie i pilotowanie programów edukacyjnych dla szkół i innych placówek. 
3. Prowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach i poza nimi. 
4. Organizację konkursów i innych akcji popularyzujących kwestie związane z ekologią. 
5. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją celów statutowych Fundacji. 
6. Organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, konkursów i loterii. 
7. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami Fundacji. 
8. Współdziałanie z organami władzy, administracji, służby zdrowia oraz innymi osobami prawnymi i 

fizycznymi. 
9. Działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką. 
10.  Organizowanie kolonii o charakterze edukacyjnym. 

2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust. 1 ma w całości charakter nieodpłatny. 
 

§ 11 
Działalność, o której mowa w § 10, jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 
§ 12 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, zgodnie z 
przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.  

2. Przedmiotem działalności fundacji jest: 
1) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), 
2) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),  
3) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 
surowców (PKD 38), 
4) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 
5) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 
6) Zakwaterowanie (PKD 55), 
7) Działalność wydawnicza (PKD 58), 
8) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 
9) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 
10) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). 

 
 
 
 
 

 



§ 13 
Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki 
organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

1. Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają Zarządowi. 
2. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Zarząd. 
3. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących 

nimi określa Zarząd lub regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd. 
 

§ 14 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, których statutowe 
cele są zbieżne z celami Fundacji. 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 15 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 7000 PLN (siedem tysięcy złotych), wnoszony 
przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej 
działania. Z funduszu Fundacji zostanie przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji kwota 5000 PLN 
(pięć tysięcy złotych). 

§ 16 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 
 

§ 17 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

1. Darowizn, spadków i zapisów, 
2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
3. Dotacji oraz grantów, 
4. Odsetek i depozytów bankowych, 
5. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz innych praw rzeczowych, 
6. Dochodów ze zbiórek, aukcji i innych zbiórek publicznych organizowanych na jej rzecz, 
7. Wpływów z organizacji balów charytatywnych, festynów, konkursów i loterii, 
8. Dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 
9. Umów sponsorskich. 

 
§ 18 

Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczony będzie na realizację 
jej celów statutowych. 

 
§ 19 

W Fundacji zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, 

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”, 

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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, 

3. 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, 



4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie 
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
§ 20 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub 
działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji. 
 

§ 21 
Fundacja może tworzyć fundusze celowe, na których gromadzone są środki pieniężne przeznaczone w 
całości na realizację konkretnego projektu. Decyzję o utworzeniu funduszu celowego podejmuje Zarząd 
Fundacji. 
 

§ 22 
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe winno zostać sporządzone 
do dnia 15 marca następnego roku przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę Fundacji w ciągu 30 dni 
od jego otrzymania. 
 

Rozdział IV 
Organy fundacji 

 
§ 23 

Organami Fundacji są: 
1. Fundator, 
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

  

§ 24 
Fundatorem jest Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, 
reprezentowane przez Przełożonego Prowincji, z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 46. 
 

§ 25 
Do kompetencji Fundatora należy powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu oraz 
Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji. 

§ 26 
1. Jeżeli członkowie organów fundacji wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza 
posiedzeniami władz fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
2. Możliwość udziału w posiedzeniu organów fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu 
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów fundacji 
odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, 

 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu fundacji może 

 wypowiadać się w toku obrad, 

 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

 

 



§ 27 
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych, nadzorczych i kontrolnych. 
2. W skład Rady wchodzi każdorazowo: 

1) Wikariusz Prowincjalny Polskiej Prowincji Księży Sercanów, 
2) Dwóch przedstawicieli Fundatora. 

3. Przewodniczący Rady, mianowany przez Fundatora, organizuje i przewodzi pracom Rady. 
4. Członek Rady nie może jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie. 
5. Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
członkami Zarządu. 
6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, za wyjątkiem 
zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w jego pracach, w tym kosztów 
podróży. 
8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa, w szczególności gdy:  
 1) członek Rady złoży rezygnację na piśmie, 
 2) członek Rady zostanie odwołany z pełnienia funkcji. 
 

§ 28 
Do kompetencji i zadań Rady należy: 

1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, 
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, 
5. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją, 
6. Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji lub zawieszenia działalności, 
7. Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, 
8. Uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu, 
9. Tworzenie i znoszenie placówek terenowych lub jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym 
jednostek prowadzących działalność gospodarczą. 
 

§ 29 
W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru Rada jest organem niezależnym od Zarządu. 
 

§ 30 
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków, z tym, że 
wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady. 
2. Głosy wstrzymujące uważa się za głosy nieoddane. 
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
 

§ 31 
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. 
3. Rada może podejmować ważne uchwały także poza posiedzeniem, korespondencyjnie, jeśli wszyscy jej 

członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały. 
 

§ 32 
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. 
2. W skład Zarządu wchodzi każdorazowy Sekretarz misji zagranicznych Polskiej Prowincji Księży Sercanów. 
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 
4. Pozostali członkowie Zarządu są rekomendowani przez Radę Fundacji, przy czym Prezesowi Zarządu 
przysługuje prawo konsultowania wyboru lub złożenie wniosku o odwołanie danej osoby. 
5. Kadencja członków Zarządu trwa cztery lata. 
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany z pełnienia funkcji przez Fundatora. 



 
§ 33 

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych Radzie Fundacji. 
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań 
Fundacji. 

 
§ 34 

Zarząd w szczególności: 
1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, 
2. Opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 
3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
4. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
5. Powołuje i odwołuje osoby pełniące funkcje samodzielne i kierownicze w jednostkach 
organizacyjnych Fundacji lub placówkach terenowych, 
6. Przygotowuje opinie dla Rady w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu 
Fundacji, przystąpienia do innej Fundacji lub jej likwidacji, 
7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla 
pracowników zatrudnionych w Fundacji, 
8. Opracowuje i przedstawia Radzie do 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z 
działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. 

 

§ 35 
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest 
obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa. 
2. Głosy wstrzymujące uważa się za głosy nieoddane. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 
 

§ 36 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes 
Zarządu działający samodzielnie. 

§ 37 
1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia, przy czym przysługuje 
im prawo zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu funkcji na rzecz Fundacji.  
2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę nagrodami finansowymi lub rzeczowymi. 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 38 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
 

§ 39 
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie lub ograniczeniu cele 
Fundacji. 

§ 40 
Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada. 
 

§ 41 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, a także w innych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
 

§ 42 
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 



 
§ 43 

W razie likwidacji Fundacji, majątek pozostały przekazuje się, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 5 ust. 4 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z1991 r. Nr 46, poz.203), na rzecz Fundatora. 
 

§ 44 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 


