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     Statut Fundacji PRO-BONO 

(tekst jednolity z dnia 31.12.2013r.) 

                                                           

                                                       Ogólne postanowienia 

                                                                     § 1 

Fundacja pod nazwą: PRO – BONO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Andrzeja 

Bernarda Zawadzkiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii notarialnej w 

Siedlcach przy ulicy Biskupa  Świrskiego 14 za numerem repertorium A Nr 4273/2005, działa na 

podstawie  przepisów ustawy          o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku /jedn. tekst:  Dz.U. z 

1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ oraz postanowieniami niniejszego statutu. 

 

           § 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

                                                                           § 3 

Siedzibą Fundacji są Siedlce, ulica Starowiejska 102, woj. Mazowieckie.  

               § 4 

Organem nadzoru jest Minister Zdrowia oraz Prezydent Miasta Siedlce. 

              § 5 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach. 

         § 6 

1.  Fundacja  może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 

2.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

      § 6. 1  

Fundacja nie może : 

 udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy i członkowie 

organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
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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”, 

 przekazywać ich majątku na rzecz 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, 

 wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że  to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3, 

 dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

           § 7 

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku – Fundacja „PRO – BONO” oraz pieczątek  

z danymi identyfikującymi Fundację. 

2. Fundacja  może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

           § 8 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

                                             § 9 

                                                             Cele i zasady działania     

Celami Fundacji są: 

Pomoc dzieciom niepełnosprawnym, 

Pomoc najuboższym i niezaradnym życiowo, 

Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, 

Pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, 

Ochrona i promocja zdrowia, 

Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

Promocja i organizacja wolontariatu, 

Aktywizacja młodzieży, 

Aktywizacja terenów wiejskich, 

Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego osób niezaradnych życiowo, 
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Przeciwdziałanie patologiom w rodzinie, 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, 

Wspieranie organizacyjne i finansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, 

Organizowanie środków finansowych i zasobów materialnych oraz przeznaczenie ich na cele 

Fundacji, 

Współpraca z organizacjami, przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi, organizacjami 

administracji państwowej i samorządowej, fundacjami, osobami fizycznymi  oraz innymi 

podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami fundacji w kraju i za granicą, 

Rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry niezbędne dla prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i fizyczne, 

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między 

społeczeństwami. 

                                                                            § 10 

                                                     Sposoby realizacji celów Fundacji    

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych 

Fundacji. 

                                                                             § 10.1 

                                             Nieodpłatna działalność  pożytku publicznego 

1. Organizowanie specjalistycznej pomocy, 

2. Prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych, 

3. Organizowanie hipoterapii, 

4. Organizowanie dogoterapii, 

5. Prowadzenie punktów aptecznych, 

6. Organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej, 

7. Współpracę z innymi organizacjami o zbliżonym charakterze, 

8. Organizowanie wolontariatu, 

9. Prowadzenie świetlic dla dzieci  i młodzieży, 

10. Organizowanie pomocy prawnej osobom potrzebującym, 

11. Organizowanie noclegowni, jadłodajni i świetlic, 

12. Organizowanie  ośrodków całodziennego pobytu dla osób starszych,   

13. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi   

działalnością  Fundacji, 

14. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, 
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15. Wspieranie organizacyjne i finansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, 

16. Organizowanie  imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i 

turystycznym, 

17. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, 

badań marketingowych oraz konsultingu w interesie Fundacji i rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarze działania Fundacji, 

18. Ochrona i promocja zdrowia, 

19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i fizyczne. 

                                                               § 10.2 

                               Odpłatna działalność  pożytku publicznego 

1. Prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych, 

2. Prowadzenie punktów aptecznych, 

3. Organizowanie  konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, 

4. Organizowanie  imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i 

turystycznym. 

                                                                 § 11 

                                    Majątek i dochody Fundacji 

Majątek  Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych), w tym kwota 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 

przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz kwota 2.500,00 zł (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczona jest na realizację działalności gospodarczej oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

                                                                 § 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

                                                                § 13 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

 Darowizn, spadków i zapisów, 

 Subwencji pochodzących od podmiotów gospodarczych, 

 Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

 Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

 Działalności gospodarczej Fundacji, 

 Realizacji programów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

 Dochodów z majątku Fundacji, 
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 Odsetek od zainwestowanego kapitału, 

 Dochodów z działań  służących realizacji celów statutowych, 

 Dotacji celowych, 

 Dotacji pochodzących z innych źródeł. 

                               § 14 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

                            § 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

                 § 16 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej 

lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000,00 złotych lub – gdy mowa o osobach zagranicznych 

– 500,00 USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenia. 

                 § 17 

1. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

2. Tytuł Sponsora Fundacji uzyskuje się na podstawie uchwały Zarządu Fundacji po 

uzyskaniu wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Fundacji na temat kandydata do tytułu 

Sponsora Fundacji. 

                                                                      § 18 

                                               Organy i sposób zorganizowania 

1. Organami Fundacji są: 

 Rada Fundacji, 

 Zarząd Fundacji, 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tegoż 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach organu, w tym kosztów podróży. 

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad. 

                           § 19 

                                                         Rada Fundacji   

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
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2. Rada Fundacji składa się  z trzech do dziewięciu członków i jest powoływana na okres 

trzech lat przez Fundatora. 

3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

4. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 

lub śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji  w Zarządzie 

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 

trwania stosunku pracy. 

8. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 

Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

                                       § 20 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek                     

Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji.   

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,  w razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.         

                § 21 

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Udział osób trzecich wymienionych w pkt.1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter 

doradczy.  

                § 22 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa zarządu i Członków Zarządu i ustalanie 

wysokości ich wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu Fundacji absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji. 
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              § 23 

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności  

Fundacji, 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

              § 24 

                                                              Zarząd Fundacji 

1. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji. 

             § 25 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji  i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

 Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów  finansowych, 

 Uchwalanie regulaminów, 

 Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

 Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

 Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

 Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

 Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji , 

połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji, 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał  - zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. 

4. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu 

Fundacji. 

5. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników  do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji, co roku, do 30 września,  zobowiązany jest przedkładać  Radzie Fundacji  

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

7. Powołuje kierowników zakładów  oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 

             § 26 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu Fundacji  łącznie. W 

przypadku jednoosobowego Zarządu Fundację reprezentuje  Prezes Zarządu. 

             § 27 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 
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              § 28 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie 

członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na okres trzech lat 

przez Radę Fundacji. 

              § 29 

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji i ośrodków zamiejscowych Fundacji określa 

w drodze uchwały  Zarząd Fundacji.  Członkowie Zarządu Fundacji odpowiadają za swe działania 

na zasadach ogólnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

                                       Działalność gospodarcza Fundacji 

            § 30 

Zakres działalności Fundacji obejmuje: 

1. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 

odzysk surowców PKD 38, 

2. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46, 

3. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 47, 

4. Zakwaterowanie PKD 55, 

5. Działalność usługowa związana z wyżywieniem PKD 56, 

6. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19.Z, 

7. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z, 

8. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79, 

9. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z, 

10. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5, 

11. Opieka zdrowotna PKD 86, 

12. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87, 

13. Pomoc społeczna bez zakwaterowania PKD 88, 

14. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z, 

15. Reklama i badanie opinii publicznej PKD 73. 

         § 31 

Organizacja działalności gospodarczej: 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów. 

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania w ramach posiadanych przez nie 

środków własnych. 

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji. 
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4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje 

Zarząd Fundacji. 

5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i 

sprawuje nadzór nad ich działalnością, 

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności 

związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w 

szczególności  do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne 

pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. 

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień  i obowiązków kierownika 

zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

         § 32 

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność  

gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot  poniesionych nakładów, a dochód z niej 

przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także 

zapewnić utworzenie funduszu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji. 

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności  gospodarczej podlegają 

amortyzacji     i umarzaniu  według obowiązujących zasad. 

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji. 

5. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami 

na zasadzie cen umownych – stosownie do obowiązujących przepisów. 

6. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych 

przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

                                                            Zmiana statutu 

       § 33 

Zmiana statutu może dotyczyć celów i zasad działania Fundacji. 

      § 34 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator. 

                                                Połączenie z inną fundacją 

      § 35 

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 



10 
 

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator. 

                                                 Likwidacja Fundacji 

          § 36 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana  lub wobec 

wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

          § 37 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje  Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej 

na wniosek Zarządu Fundacji. 

         § 38 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5  ust. 4 Ustawy o 

Fundacjach na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbieżnych celach. 

Postanowienia końcowe 

         § 39 

Obowiązuje zakaz dokonywania na rzecz Członków Fundacji lub jej pracowników jakichkolwiek 

przysporzeń majątkowych na preferencyjnych warunkach. 

 

        § 40 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły. 

       § 41 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy. 

 

 

 

 

 

 

 


