Statut Fundacji Jednym Sercem
(dalej "Statut")

Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
1. Ramona Figat zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 23 maja
2018 w Warszawie, Fundację o nazwie: JEDNYM SERCEM, zwaną w dalszej części statutu Fundacją, w celu społecznie użytecznym, określonym w niniejszym Statucie.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
postanowień niniejszego statutu, nadanego jej przez Fundatora.

§2
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§4
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II: Cel i zasady działania fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest:
a) Rozpowszechnianie znajomości Pisma Świętego,
b) Rozpowszechnianie nauczania Kościoła Katolickiego,
c) Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej w wymiarze indywidualnym i masowym,
d) Formacja małżeństw do życia w jedności, według chrześcijańskich wartości,
e) Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w realizacji misji ewangelizacyjnej i reewangelizacyjnej Kościoła Katolickiego,
f) Bezpośrednie głoszenie kerygmatu, jako osoby Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego,
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g) Przygotowanie i formacja ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach,
h) Pomoc osobom potrzebującym w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem,
i) Pomoc młodym ludziom w rozeznawaniu powołania i odpowiadaniu na nie,
j) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
k) Pomoc parafiom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju,
l) Wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
m) Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych, w szczególności życia w rodzinie, małżeństwie,
n) Ochrona i promocja życia oraz zdrowia,
o) Działalność charytatywna,
p) Pomoc osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
q) Pomoc w rozwoju i wydobywaniu talentów,
r) Wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
s) Wspieranie rozwoju szkół, oświaty, organizacji, placówek edukacyjnych, szpitali w zakresie zbieżnym
z celami fundacji,
t) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
u) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
v) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
x) Promocja i organizacja wolontariatu,
y) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
z) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako nieodpłatna w rozumieniu przepisów
ustawy o działaniu pożytku publicznego.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) Przygotowywanie i promocję materiałów filmowych promujących wartości chrześcijańskie i rodzinne,
b) Prowadzenie ewangelizacyjnej telewizji internetowej promującej wartości życia chrześcijańskiego,
c) Produkcje i dystrybucje programów telewizyjnych i radiowych,
d) Prowadzenie internetowej telewizji i radia, wydawnictw i studia nagrań,
e) Organizowanie koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów i rekolekcji,
f) Organizowanie spotkań modlitewnych, katechizacyjnych i ewangelizacyjnych,
g) Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim,
h) Promowanie i organizowanie konferencji lub warsztatów na temat osobistej relacji z Bogiem, modlitwy, ewangelizacji,
i) Wspieranie wspólnot katolickich i osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami
fundacji,
j) Udzielanie pomocy małżeństwom w kryzysie,
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k) Promowanie postaw i stylu życia zgodnego z nauką Pisma Świętego i Kościoła Katolickiego,
l) Działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą,
m) Upowszechnianie idei wolontariatu,
n) Organizowanie i finansowanie staży i praktyk dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie
objętym celami fundacji,
o) Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
p) Organizowanie i finansowanie pobytu misjonarzy na terenie krajów misyjnych, w tym dostarczenie
im środków finansowych lub rzeczowych,
q) Wspieranie misjonarzy i wolontariuszy w przygotowaniu do misji, w szczególności w dziedzinie nauki
języków i odpowiednich badań medycznych,
r) Gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misyjnej i działalności na rzecz rozwoju,
prowadzonych przez misjonarzy i samej Fundacji;
s) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji,
t) Propagowanie postaw zgodnych z nauczaniem Pisma Świętego i będących odzwierciedleniem biblijnych wartości w wymiarze etyki i moralności, w tym wśród dzieci i młodzieży,
u) Prowadzenie poradnictwa biblijnego i prawnego dla poszczególnych osób i grup,
v) Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym
i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,
w) Prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób
społecznych i cywilizacyjnych,
x) Uhonorowanie i współpraca z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną działalność.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział III: Działalność gospodarcza
§7
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
- 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych;
- 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
3/8

- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 58.11.Z Wydawanie książek;
- 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana;
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
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- 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 94.91.Z Działalność organizacji religijnych.

Rozdział IV: Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), z czego
1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.

§9
1. Majątek Fundacji, który służy realizacji celów Fundacji, pochodzi z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
b) darowizn, spadków krajowych i zagranicznych;
c) dotacji i subwencji osób prawnych;
d) dochodów z darów i zbiórek – przez zbiórki należy rozumieć zbiórki publiczne w rozumieniu
ustawy o zbiórkach publicznych;
e) działalności gospodarczej Fundacji.
2. 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.
3. Majątek Fundacji pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być użyty na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§10
1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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 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 ósobami bliskimi",
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b) przekazywania ich majątku 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.

Rozdział V: Władze Fundacji
§11
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§12
1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Powołanie Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.
4. Ustalenie kolejnego składu Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub
dla rozszerzenia składu Zarządu - powołuje się poprzez jednomyślne głosowanie wszystkich członków
zarządu i przyjęcie uchwały.
5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w drodze jednomyślnego głosowania
pozostałych członków zarządu gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji Członka Zarządu, albo powodują utratę
zaufania do danego Członka Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu jeśli wystąpienie dotyczy Prezesa Zarządu, lub;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej, lub;
c) śmierci członka Zarządu;

§13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
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c) sporządzanie rocznego planu i sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i
pozostałego majątku,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, sponsoringów, spadków, zapisów, dotacji.
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h) ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną organizacją,
i) uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji,
j) uchwalanie regulaminów.

§14
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz
ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich ekspertyz lub
opracowań.

§15
1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§16
1. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności społecznie, bądź na podstawie umowy, określającej
w szczególności warunki wynagrodzenia.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe
§17
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.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Prowadzona przez Fundację nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów
o rachunkowości. Wyodrębnienie rachunkowe polega na całościowym ujęciu obu typów działalności,
jak również dodatkowo osobno każdej z jej części.
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§18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może
składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych do kwoty 5000zł (pięć tysięcy złotych) wystarcza podpis Prezesa Zarządu. W innych przypadkach powyżej tej kwoty wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

§19
1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę
statutu Fundacji.
2. Zmianę statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji po przyjęciu
uchwały o zmianie statutu, na drodze jednomyślnego głosowania przy obecności wszystkich członków
Zarządu.
3. Zmiana statutu nie może prowadzić do przekształcenia Fundacji w inną, o zupełnie innym charakterze i zakresie działania.

§20
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 Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony zgodnie z uchwałą
Zarządu.
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