
S T A T U T

F U N D A C J I   A D O P C J I   S E R C A

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Adopcji Serca. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy 
w językach obcych.

2. Fundacja Adopcji Serca, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. 
o Fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. W swej działalności bierze też pod uwagę Ustawę 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów aktem notarialnym z dnia 18.03.2019. Fundatorami są: 
• Elwira Bączyk
• Arkadiusz Idaszek
• Iwona Jarczykowska
• Alicja Kajak-Zięba
• Danuta Karaban

• Leszek Niewiedział
• Jacek Nowak
• Hanna Piechowiak
• Marek Piechowiak
• Wojciech Zięba

4. Fundatorzy są członkami poznańskiej wspólnoty katolickiego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego 
Świata „Maitri”, który powstał w Warszawie na przełomie roku 1975/76. Fundacja działa w zgodzie 
z duchem Ruchu „Maitri”, jest też reprezentacją wspólnoty poznańskiej Ruchu.

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
6. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe w kraju i za granicą, jak biura, oddziały, czy filie. Jednostka 

terenowa może zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako oddział Fundacji.

7. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
8. Fundacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych, zrzeszających podmioty 

o celach zbieżnych z celami Fundacji.

9. Fundacja jest apolityczna i nie podejmuje działań we współpracy z partiami politycznymi.
10. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.

§ 2
Cele Fundacji

1. Cele statutowe Fundacji obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji
społecznej, materialnej oraz jakości życia najuboższych osób i społeczności krajów ubogiego Południa 
(Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej), a także innych krajów, o ile pozwolą na to zasoby posiadane przez 
Fundację bez uszczerbku dla działań na rzecz ludzi w krajach ubogiego Południa. Ich zakres jest 
następujący:
a) działalność charytatywna i pomoc humanitarna (w tym pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen) oraz pomoc rozwojowa, mająca na celu w szczególności eliminowanie 
skrajnego ubóstwa i głodu, ograniczanie umieralności dzieci, ochronę i promocję zdrowia, zapewnianie 
powszechnego nauczania na poziomie co najmniej podstawowym, pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom niepełnosprawnym i osobom w wieku emerytalnym oraz 
wyrównywanie szans tych osób i rodzin, a także wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych; 

b) budzenie wrażliwości na godność ludzi najbiedniejszych, ich problemy, potrzeby i wartości, którymi 
żyją, 

c) wzbogacanie i rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze społeczności i krajów, do których dociera 
pomoc Fundacji;

d) pogłębianie refleksji na temat przyczyn nędzy i głodu w świecie;
e) działalność na rzecz zbliżenia między ludźmi żyjącymi w dobrobycie a ubogimi oraz przełamywania 

barier, uniemożliwiających zmianę tragicznej sytuacji najbiedniejszych;



f) działalność na rzecz przebaczenia i pojednania między ludźmi różnych narodów, języków, ras i religii 
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

g) tworzenie ram dla dialogu między mieszkańcami Północy i Południa, opartego na wzajemnym szacunku 
i uznaniu równości praw;

h) działalność informacyjna, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie globalnej problematyki 
rozwojowej, w tym dotyczącej przyczyn ubóstwa w krajach Południa i sposobów ich likwidacji, a także 
etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji i działalności gospodarczej oraz potrzeby eliminacji 
przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu oraz konieczności niesienia pomocy ludziom 
w krajach ubogiego Południa;

i) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
j) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
l) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
m)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy;
n) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
o) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
p) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
q) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 

nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
r) działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

wspomaganie rozwoju demokracji; 
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym ksenofobii i rasizmowi;
u) działalność w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz 

upowszechniania praktyk ekologicznych w procesach produkcyjnych;
v) promocja i organizacja wolontariatu w Polsce oraz za granicą w miejscach, do których kierowana jest 

pomocy Fundacji;
w) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą poprzez działalność pomocową.

§ 3
Sposoby realizacji celów statutowych

1. Sposoby realizacji celów statutowych Fundacji obejmują:
a) opracowywanie, realizację oraz wspieranie finansowe i/lub organizacyjne projektów i programów 

pomocy długoterminowej, w szczególności prowadzenie programu „Adopcja Serca”, w ramach którego 
indywidualni lub zbiorowi ofiarodawcy wspierają długoterminowo konkretne dziecko, znane im 
z imienia i nazwiska, zdjęć i informacji dostarczanych przez polskich misjonarzy;

b) opracowywanie, realizację oraz wspieranie finansowe i/lub organizacyjne projektów pomocy doraźnej;
c) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi Kościoła katolickiego, 

zwłaszcza z polskimi placówkami misyjnymi, oraz korzystanie z ich pośrednictwa w przekazywaniu 
pomocy finansowej i rzeczowej dla osób fizycznych i prawnych oraz społeczności lokalnych;

d) wspieranie projektów i programów pomocowych osób krajowych i zagranicznych działających na rzecz 
ubogich społeczności Południa i współpraca z nimi;

e) opracowywanie i realizację wystaw, programów edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, 
prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, sympozjów, debat publicznych, kampanii 
informacyjnych itp.;

f) współpracę ze szkołami, uczelniami, domami kultury, parafiami, mediami itp.;
g) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
h) opracowywanie i rozpowszechnianie opinii o aktach prawnych, gł. dotyczących stosunków Polski oraz 

UE z krajami Południa;
i) opracowywanie i rozpowszechnianie opinii o skutkach działalności politycznej i gospodarczej krajów 

rozwiniętych, przedsiębiorstw z tych krajów oraz organizacji międzynarodowych, jak np. WHO, WTO, 
MFW, Bank Światowy itp. dla krajów Południa i ich społeczeństw;



j) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji periodycznych i nieperiodycznych, 
informacji, opinii i raportów w sprawach będących przedmiotem działalności Fundacji;

k) współpraca z organami administracji publicznej i innymi instytucjami i podmiotami oraz kierowanie do 
nich postulatów;

l) propagowanie i wspieranie działań mających na celu przyjęcie regulacji prawnych, które umożliwią 
bardziej skuteczną walkę z ubóstwem w krajach Południa, w tym działalność lobbystyczna;

m) prowadzenie i finansowanie programów badawczych o profilu zgodnym z celami Fundacji;
n) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, służących 

propagowaniu celów Fundacji;
o) inne działania, sprzyjające realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 4
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) oraz 
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Przychody Fundacji pozyskiwane w trakcie jej działania mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) odpłatnej działalności statutowej.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy stan czynny majątku przewyższa długi spadkowe.

4. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia darowizn, spadków, zapisów, dotacji czy subwencji, jeśli 
wiązałyby się z nimi warunki niezgodne z założeniami Fundacji.

5. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

6. Przychody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich jej celów, chyba że ofiarodawcy wskazali 
konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone. 

7. Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej fundatorów, 
darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają 
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

8. Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej fundatorów, darczyńców, sponsorów, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

9. Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz fundatorów, darczyńców, sponsorów, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jej celów statutowych.

10. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 5
Władze Fundacji

1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.

2. Pierwszy skład władz Fundacji powołują Fundatorzy na spotkaniu założycielskim.

3. Członkowie władz Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.
4. Członkostwo we władzach Fundacji ustaje na skutek:



a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b) śmierci;
c) odwołania przez Radę Fundacji;
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.
5. Poszczególni członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez uchwałę pozostałych członków Rady 

Fundacji, zaś członkowie Zarządu przez uchwałę Rady Fundacji, w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego niewywiązywania się ze swoich obowiązków;
b) utraty zdolności do wypełniania swojej funkcji, np. z powodu trwałego pogorszenia się stanu zdrowia, 

zmiany miejsca zamieszkania itp.;
c) nieprzestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów i innych postanowień Rady Fundacji;
d) działania na szkodę Fundacji i jej dobrego imienia;
e) zgorszenia publicznego;
f) niegospodarności;
g) nadużycia materialnego.

6. Spotkania władz Fundacji zwołują odpowiednio Przewodniczący Rady Fundacji i Prezes Zarządu Fundacji 
lub co najmniej 50% ich członków. Spotkania mogą się odbywać w formie telekonferencji.

7. Władze Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej 50% ich składu, poza następującymi sprawami, w przypadku których decyzję podejmuje się 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji:
a) powoływanie i odwoływanie członków władz Fundacji;
b) zmiana statutu;
c) rozwiązanie Fundacji.

8. W przypadku równowagi głosów głos decydujący mają odpowiednio Przewodniczący Rady Fundacji 
i Prezes Zarządu Fundacji.

9. W sprawach personalnych decyzje podejmowane są w trybie tajnym. W pozostałych sprawach decyzje 
podejmowane są w trybie jawnym, chyba że w przypadku danego głosowania uprawnieni do głosowania 
postanowią inaczej.

10. Szczegółowe zasady funkcjonowania władz Fundacji określają regulaminy, uchwalane przez Radę 
Fundacji.

§ 6
Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest to najwyższy organ decyzyjny i kontrolny Fundacji. 

2. Skład Rady Fundacji
a) w skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 5 osób;
b) Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego;
c) powiększenie lub uzupełnienie składu Rady dokonuje się przez kooptację;

3. Członkowie Rady Fundacji
a) funkcję członka Rady Fundacji mogą pełnić wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) członkowie Rady Fundacji nie mogą być równocześnie pracownikami ani członkami Zarządu Fundacji 

ani być dla nich osobami bliskimi;
c) członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie; w uzasadnionych przypadkach mogą jednak 

otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Rada Fundacji spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok w celu zatwierdzenia 
sprawozdania Zarządu oraz uchwalenia planu działania i budżetu Fundacji. 

5. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Fundacji w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym członkowie Zarządu Fundacji, jej pracownicy oraz inne zaproszone osoby.



6. Kompetencje Rady Fundacji;
a) uchwala zmiany statutu;
b) powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
c) sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu;
d) proponuje Zarządowi główne kierunki działalności Fundacji;
e) uchwala strategie, programy, kierunki i plany działania;
f) uchwala budżet;
g) ustala wynagrodzenia i nagrody dla członków Zarządu Fundacji i jej pracowników;
h) zatwierdza sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu;
i) dokonuje ogólnej oceny pracy Zarządu;
j) przyjmuje rezygnację z funkcji Członków Zarządu;
k) udziela absolutorium członkom Członkom Zarządu;
l) udziela zgody Zarządowi Fundacji na utworzenie etatów lub innych form zatrudnienia pracowników;
m) podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny przez członków Rady lub 

Prezesa Zarządu;
n) wspiera działania Fundacji i jej Zarządu poprzez konsultacje i działania promocyjne;
o) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku. 

§ 6. 
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest to organ wykonawczy Fundacji, który kieruje jej bieżącą działalnością oraz 
reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Fundacji. Gdy tylko jest to możliwe, na 
czele Zarządu jako Prezes staje jeden z Fundatorów, wybrany przez Radę Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
4. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie rocznych i wieloletnich programów działalności, planów pracy i preliminarzy budżetu, 

przedstawianych do zatwierdzenia przez Radę Fundacji;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie lub odrzucenie subwencji, dotacji, darowizn i zapisów oraz składanie oświadczeń o 

przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
f) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych Fundacji;
g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
h) ustanawianie i przyznawanie nagród, tytułów honorowych i innych wyróżnień osobom fizycznym 

i prawnym, zasłużonym dla Fundacji lub jej celów;
i) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji;
j) wnoszenie do Rady Fundacji projektów uchwał;
k) wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę statutu;
l) wnioskowanie do Rady Fundacji o likwidację Fundacji.
m)realizacja planów pracy i preliminarzy budżetowych, zatwierdzonych przez Radę Fundacji;
n) promocja Fundacji, jej celów i działań;
o) przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności 

Fundacji, a po ich zatwierdzeniu złożenie ich właściwemu ministrowi.
4. Członkowie Zarządu Fundacji w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
za rok poprzedni.

5. Zarząd zgodnie z § 6. p. 7 l) może zatrudniać pracowników do prowadzenia działalności bieżącej Fundacji.
6. Pracownicy Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 
rok poprzedni.



§ 7. 
Sposób reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem zaciągania zobowiązań 
majątkowych może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zaciągania zobowiązań 
o charakterze majątkowym wymagane jest oświadczenie Prezesa Zarządu lub dwóch członków zarządu 
łącznie.

3. Zarząd może udzielić imiennego pełnomocnictwa w formie pisemnej do reprezentowania Fundacji innym 
osobom (w tym pracownikom Fundacji), określając w nim zakres ich kompetencji.

4. W poszczególnych jednostkach terenowych Fundację mogą reprezentować przedstawiciele lokalni, którym 
Zarząd udzielił pełnomocnictwa z określonym zakresem kompetencji.

§ 8.
Likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z § 5 p. 3 a) w przypadku braku możliwości 
kontynuacji działalności Fundacji, w szczególności z powodu:
a) niemożności powołania dostatecznej ilości członków Rady Fundacji;
b) niemożności powołania Zarządu Fundacji;
c) braku możliwości pozyskania środków na działalność statutową i funkcjonowanie Fundacji.

2. Majątek zlikwidowanej Fundacji należy przekazać niżej wymienionym organizacjom lub instytucjom 
o identycznych lub podobnych celach działania (w kolejności zgodnej z poniższymi punktami), 
z przeznaczeniem na wsparcie projektów pomocowych zbliżonych do tych, które realizowała Fundacja:
a) jednemu ze stowarzyszeń bądź Fundacji, powołanych przez członków Ruchu Solidarności z Ubogimi 

Trzeciego Świata „Maitri”, lub na konto innej instytucji, która prowadzi je dla jednej ze wspólnot Ruchu 
„Maitri”, a jeśli to niemożliwe:

b) zgromadzeniom lub placówkom misyjnym, z którymi współpracowała Fundacja, a jeśli to niemożliwe:
c) jednej z instytucji Kościoła katolickiego w Polsce, niosących pomoc najbiedniejszym w krajach 

ubogiego Południa, jak Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Caritas Polska itp.

Statut Fundacji Adopcji Serca został uchwalony w Poznaniu w dniu 18.03.2019 roku


