Nazwa Fundacji:
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ” SERCE BEZ GRANIC”
Siedziba Fundacji:
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina MAJDAN
KRÓLEWSKI, miejsc. 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI
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Informacja o statucie: Data zmiany statutu: 27.06.2012r., dodano w: par.8 pkt 3, par.9 pkt
12 I pkt 13, zmieniono w par. 14 pkt 1
Cele fundacji:
1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństw, a zwłaszcza działalności
informacyjnej,
kulturalnej,
naukowej
i
oświatowej,
rozwoju
społeczeństw
międzynarodowych w duchu tolerancji, z poszanowaniem światopoglądu, wyznania,
przekonań każdego człowieka bez względu na narodowość czy status społeczny,
wszystko dla tworzenia warunków równych szans na drodze ich rozwoju
intelektualnego, zawodowego, społecznego, kulturowego i religijnego.
2) Wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę oraz
rekonstrukcję budynków, budowli i innych dóbr kultury, w tym również dóbr
kultury sakralnej oraz ochronę przyrody i krajobrazów.
3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, działania na rzecz sportu i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia:
1) zorganizowanie i sfinansowanie rekonstrukcji pałacu rodowego Rodziny
Kozłowieckich usytuowanego w Hucie Komorowskiej jako centrum naukowo –
szkoleniowe, z wykorzystaniem jego pomieszczeń pod potrzeby naukowo – wychowawcze,
edukacyjne; wspieranie środowisk misyjnych działalnością formacyjną, opieką
medyczną, rehabilitacyjno – wypoczynkową z uwzględnieniem umiejscowienia w jego
pomieszczeniach Izby Pamięci Patrona Fundacji.
2) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na
utrzymanie i rozbudowę centrum naukowo – szkoleniowego wraz z udostępnieniem
konta bankowego osobom organizującym zbiórki,
3) organizowanie imprez
charakterze charytatywnym,

artystycznych

i

kulturalnych,

w

szczególności

o

4) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych,
5) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich
innych metod propagowania wiedzy na temat zakresu i charakteru działalności
Patrona Fundacji,
6) finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
7) dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
8 ) dofinansowywanie leczenia misjonarzy w kraju i za granicą,
9) promocja i upowszechnianie idei wolontariatu
10) duchowe i materialne wspomaganie dzieł misyjnych oraz przyznawanie nagrody
„Misyjnego Wolontariusza Roku”,
11) Współdziałanie Fundacji z instytucjami państwowymi, krajowymi i zagranicznymi,
osobami
fizycznymi,
firmami,
fundacjami,
instytucjami
naukowymi,
gospodarczymi, kulturalnymi, społecznymi i środowiskowymi zainteresowanymi
pomocą i współpracą z Fundacją, w zakresie objętym celami

Dane dot. składu Zarządu:
1. biskup sandomierski Andrzej Dzięga - Członek Zarządu
2. Ks . Bp Edward Frankowski - Prezes Zarządu
3. Ks. Prałat Władysław Włodarczyk – Członek Zarządu
4. Ks. Marek Dzióba – Wiceprezes Zarządu,
5. Bogdan Romaniuk – Wiceprezes Zarządu,
6. Ks. Marek Flis – Członek Zarządu
7. Elżbieta Wołosz – Skarbnik Zarządu
8. Dariusz Bździkot – Sekretarz Zarządu
9. Anna Fila – Członek Zarządu
10. Krzysztof Mokrzycki – Członek Zarządu
11. Krzysztof Nitkiewicz – Członek Zarządu
12. Paweł Zarzycki – Członek Zarządu

Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań
majątkowych:

Oświadczenie Woli w imieniu Fundacji składka dwóch członków zarządu, w tym Prezes zarządu lub
Wiceprezes. Na podstawie specjalnego upoważnienia oświadczenie Woli może składać jeden członek
zarządu i osoba upoważniona przez zarząd w granicach swego umocowania.

