Statut Fundacji „Pro NGO”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. „Fundacja Pro NGO”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Ludwin, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Zegadłowicz w kancelarii notarialnej
Anna Zegadłowicz w Krakowie, w dniu 23.04.2020 r.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków
2. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Pro NGO”.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Fundacja może udzielać pełnomocnictw do jej reprezentowania osobom fizycznym oraz
podmiotom prawnym.
4. Fundacja może tworzyć biura, filie, przedstawicielstwa, oddziały, spółdzielnie socjalne,
a także wstępować do spółek innych fundacji.
§4
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1. Fundacja może organizować konkursy, ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym
dla fundacji i celów jakie realizuje.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Głównymi celami działalności Fundacji jest:


Wsparcie, rozwój i edukacja organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw
społecznych;



Udzielanie wsparcia finansowego i merytorycznego organizacjom pozarządowym
i przedsiębiorstwom społecznym;



Działalność w obszarze kultury i edukacji;



Aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie;



Wspieranie inicjatyw społecznych;



Wsparcie osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;



Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;



Działalność charytatywna;



Ochrona i promocja zdrowia.
§6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;



Profesjonalizację działań organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;



Działalność

edukacyjną

i

rozwojową

na

rzecz

pracowników

organizacji

pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych;


Pomoc osobom chorym, starszym, dzieciom, niepełnosprawnym oraz zagrożonym
wykluczeniem społecznym;



Organizację przedsięwzięć w zakresie sportu i dobroczynności;
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Działalność charytatywną i prospołeczną;

 Rozwój oraz integrację społeczności lokalnych, wspólnot i innych instytucji;
 Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
 Współpracę ze środowiskiem biznesowym, mediami, jednostkami publicznymi w tym
jednostkami samorządu terytorialnego;
 Promocja i realizacja idei wolontariatu;
 Fundowanie

stypendiów

zwłaszcza

uzdolnionym

dzieciom,

osobom

niepełnosprawnym oraz osobom wykluczonym;
 Pomoc rzeczową i finansową beneficjentom Fundacji;
 Działalność fundraisingową, organizację zbiórek publicznych oraz realizację
projektów charytatywnych;
 Pozyskiwanie grantów, realizację projektów oraz dotacji;
 Współpracę z wolontariuszami, również w ramach wolontariatu pracowniczego;
 Wydawanie

tytułów,

własnych

nośników

informacyjnych

(m.in.

blogów,

newsletterów, stron internetowych) oraz tworzenie wydawnictw.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie
1500 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz mienie i środki nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego został
wyodrębniony majątek w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje działania całym swoim majątkiem.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami zostanie przekazana na działalność pożytku
publicznego, w tym w szczególności na realizację celów opisanych w § 5.
§8
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1. Przychody Fundacji pochodzą z:


darowizn, spadków, zapisów,



dotacji i subwencji,



zbiórek publicznych, aukcji, wydarzeń publicznych oraz prywatnych,



majątku Fundacji,



dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,



dochody z działalności gospodarczej,



dochody z odpłatnej działalności statutowej,



odsetek i lokat bankowych.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji, chyba że dla przekazanych
środków, spadkodawca lub darczyńca postanowi inaczej.
3. Fundacja może przyznawać tytuły, medale i inne wyróżnienia dla osób fizycznych
i prawnych, a także jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym
w realizację celów Fundacji.
Rozdział IV. Działalność Gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzona działalność gospodarcza może być realizowana indywidualnie lub wspólnie
z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na cele wskazane w statucie.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona w postaci wyodrębnionej przez zakłady
i inne jednostki wyodrębnione tzw. „Zakłady”.
6. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.
7. Zarząd Fundacji może przeznaczyć środki z działalności Fundacji na prowadzenie
działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
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8. Zarząd Fundacji na zasadzie pełnomocnictwa może powołać w ramach działalności
gospodarczej Dyrektora, pełniącego działania w obszarze, zakresie i celach ustalonych
przez Zarząd. Zarząd Fundacji w dowolnym czasie może odwołać Dyrektora i udzielone
pełnomocnictwo
9. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocnictwem Prokurenta, pełniącego działania
w obszarze, zakresie i ocelach ustalonych przez Zarząd. Zarząd Fundacji w dowolnym
czasie może odwołać Prokurenta i udzielone pełnomocnictwo.
10. Na Dyrektora Fundacji może być powołany Członek Zarządu.
11. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:


wydawanie książek (58.11.Z);



wydawanie gazet (58.13.Z);



wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14.Z);



wydawanie nagrań dźwiękowych (59.20.Z);



pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);



sprzedaż detaliczna książek (47.61.Z);



badanie rynku i opinii publicznej (73.20Z);



sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);



sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z);



sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach (47.82.Z);



sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z);



pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (47.99.Z);



działalność portali internetowych (63.12.Z);



sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (47.62.Z);



prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych

(72.20.Z);


doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);



działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
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pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z);



stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);



pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z);



działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(78.10.Z);



działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);



działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);



pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana (74.90.Z);


działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);



działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z);



pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z);



pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z);



pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z);



pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);



pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);



działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z);



pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);



działalność agencji reklamowych (73.11.Z);



pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
(73.12.A);



pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(73.12.B);
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pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C);



pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D).
Rozdział V. Władze Fundacji
§ 10

1. Władzami Fundacji są:


Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,



Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji
§ 11
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 członków.
3. Fundator pełni rolę Rady do momentu powołania Członków Rady.
4. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady mogą być odwołani
w dowolnym czasie.
5. Członkowie Rady są powoływani na czas nieoznaczony.
6. Rada powołuje między sobą jednego Członka tzw. „Przewodniczącego Rady”.
§ 12
1. Rada prowadzi nadzór nad działalnością oraz finansami Fundacji i jest w swych działaniach
niezależna.
2. Do kompetencji Rady należy:
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Opiniowanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów i sprawozdania
z działalności Fundacji;



Kontrola gospodarki finansowej i działalności statutowej Fundacji;



Pozyskiwanie u Zarządu wyjaśnień i informacji we wszelkich sprawach związanych
z działalnością Fundacji;



Opiniowanie rocznych i długofalowych planów działania Fundacji;



Opiniowanie istotnych spraw dotyczących Fundacji, przedstawianych przez Zarząd
Fundacji.
§ 13

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu, Fundatora bądź na pisemny wniosek
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane w terminie umożliwiającym udział
większości Członków Rady.
6. Każdy z Członków Zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Członek Rady przez niego wskazany.
8. Członek Rady przestaje pełnić funkcję z chwilą:


Złożenia oświadczenia o rezygnacji pełnionej funkcji;



Odwołania przez Fundatora;



Powołania do funkcji Członka Zarządu;



Śmierci Członka Rady.
Zarząd Fundacji
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§ 14
1. Zarząd składa się nie więcej niż z 3 osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Zarząd kieruje działaniami Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Członek Zarządu nie może być jednocześnie Członkiem Rady Fundacji.
5. Członek Zarządu może być jednocześnie Fundatorem Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwoływani przez Radę Fundacji.
7. Do czasu powołania pierwszego Członka Rady Fundacji, Członków Zarządu w tym Prezesa
Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
8. Spośród Członków Zarządu Rada może wskazać Prezesa, który kieruje działaniami
Zarządu.
9. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, ich
wynagrodzenie ustala Rada. Umowę o pracę z Członkami Zarządu podpisuje wskazany
przez Radę pełnomocnik.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:


Złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji Członka Zarządu;



Odwołania przez Radę Fundacji;



Powołania na Członka Rady Fundacji;



Śmierci Członka Zarządu.
§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
jego składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Formy uchwały Zarządu wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.
4. Do zadań Zarządu należy:


Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;



Uchwalanie rocznych planów finansowych Fundacji oraz planów działania Fundacji;
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Uchwalanie regulaminów;



Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do innych organów;



Ustalanie zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;



Występowanie z wnioskami o zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidację Fundacji do Rady Fundacji;



Przyjmowanie spadków i zapisów, subwencji i dotacji, darowizn.

5. Wszyscy Członkowie Zarządu muszą być informowani o posiedzeniach Zarządu w sposób
umożliwiający uczestnictwo.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania określoną i wyodrębnioną
przestrzenią działalności Fundacji.
7. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który reguluje zasady zwoływania i odbywania
posiedzeń Zarządu.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 16
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony
jest samodzielnie każdy Członek Zarządu.
2. Fundacja może być również reprezentowana samodzielnie przez Prokurenta (prokura
samoistna) – o ile zostanie ustanowiony.

Kompetencje Fundatora
§ 17
1. Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:


Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;



Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.

2. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundator podejmuje uchwały na
wniosek pozostałych organów Fundacji lub z własnej inicjatywy.
Strona 10 z 12

3. Fundator może przekazać swoje kompetencje do powoływania i odwoływania członków
organów Fundacji na rzecz Rady Fundacji.
4. W przypadku śmierci Fundatora jego kompetencje przejmuje Rada.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Zmiana Statutu Fundacji jest dopuszczalna wyłącznie na zasadach wskazanych
w niniejszym artykule.
2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora
i wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością głosujących Członków Rady.
§ 19
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 decyzję podejmuje Rada Fundacji większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na
wniosek złożony przez Fundatora lub Zarząd Fundacji.
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra o likwidacji Fundacji.
3. W przypadku likwidacji Rada wyznacza likwidatora Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz
podmiotu wskazanego przez likwidatora, z uwzględnieniem celów realizowanych przez
Fundację.
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§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy
z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa
dotyczące działalności Fundacji.
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