Statut Fundacji PRO.PL

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja PRO.PL”, zwana dalej „FUNDACJĄ”, ustanowiona
przez Agatę Hącię, zwaną dalej FUNDATORKĄ, aktem notarialnym sporządzonym
19.09.2016 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie, al. Reymonta 12A, przed notariuszem
Anną Milczarek-Hylą (Rep. A nr 1832/2016), działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016 poz.40) oraz innych przepisów obowiązującego
prawa, a także) niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. FUNDACJA ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad FUNDACJĄ sprawuje minister właściwy do spraw nauki.
§3
1. FUNDACJA może się posługiwać tłumaczeniem swojej nazwy na wybrane języki obce,
zwłaszcza na potrzeby współpracy z zagranicą.
2. FUNDACJA może używać identyfikującego ją znaku graficznego.
§4
1. Siedzibą FUNDACJI jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania FUNDACJI jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie
niezbędnym do wykonywania zadań statutowych FUNDACJA może działać także poza
granicami kraju.
3. FUNDACJA może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za
granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. FUNDACJA może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
5. FUNDACJA może współpracować z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami o
różnym profilu działalności.
6. FUNDACJA może współpracować ze środkami masowego przekazu.
7. FUNDACJA może wykonywać zadania zgodne ze swoimi celami statutowymi, zlecone
przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej polskiej i zagranicznej.
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§5
FUNDACJA została ustanowiona na czas nieokreślony.
§6
1. FUNDACJA może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
ogólnych.
2. FUNDACJA może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla FUNDACJI.

Rozdział II
Cele i zasady działania FUNDACJI
§7
Celem FUNDACJI jest:
1. upowszechnianie wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej,
2. upowszechnianie wiedzy o kulturze polskiej i światowej,
3. upowszechnianie wiedzy psychologicznej, zwłaszcza wiedzy o zdrowiu psychicznym i
rozwoju osobowości,
4. upowszechnianie wiedzy o głosie,
5. upowszechnianie wiedzy o zasadach życia społecznego,
6. prowadzenie i wspieranie badań z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych oraz
dyscyplin pogranicznych i pokrewnych,
7. wspieranie prawidłowego i harmonijnego rozwoju psychicznego i umysłowego dzieci,
młodzieży i dorosłych,
8. kształtowanie postaw wobec języka opartych na dostrzeżeniu jego immanentnej wartości
jako nośnika kultury,
9. kształtowanie świadomości psychologicznej służącej zdrowiu psychicznemu,
10. prowadzenie i promowanie działań służących poszanowaniu różnorodności kulturowej i
etnicznej,
11. tworzenie warunków do zdrowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, psychologicznymi i społecznymi oraz prowadzenie działań w
tym zakresie,
12. propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,
13. propagowanie i podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans społecznych osób
ze środowisk o utrudnionych warunkach rozwoju,
14. propagowanie wiedzy o języku polskim, polskiej literaturze i kulturze wśród
obcokrajowców mieszkających w Polsce i wśród Polonii na całym świecie.
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§8
1. FUNDACJA osiąga swoje cele przez:
a) inspirowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie prac badawczych, w
tych badań terenowych i obozów naukowych zgodnych z celami statutowymi
FUNDACJI,
b) prowadzenie kwerend naukowych w ośrodkach w kraju i za granicą,
c) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych
spotkań o charakterze naukowym,
d) sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie swojej działalności statutowej,
e) organizowanie konkursów, szkoleń i kursów oraz innych form (także
wykorzystujących nowoczesne technologie) kształcenia, upowszechniania wiedzy i
kształtowania postaw,
f) inicjowanie,
wspieranie
i
prowadzenie
programów
edukacyjnych,
psychopedagogicznych i terapeutycznych zgodnych z celami statutowymi
FUNDACJI,
g) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie programów stypendialnych dla osób objętych
troską FUNDACJI wynikającą z jej celów statutowych,
h) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie programów stypendialnych dla specjalistów
różnych dziedzin podejmujących działania zgodne z celami statutowymi FUNDACJI,
i) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie programów eksperckich dla specjalistów
różnych dziedzin zgodnie z celami statutowymi FUNDACJI,
j) współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami, władzami samorządowymi i
rządowymi, przedsiębiorstwami i środkami masowego przekazu w zakresie zgodnym
z celami statutowymi FUNDACJI,
k) prowadzenie działalności wydawniczej,
l) prowadzenie archiwum swojej działalności.
2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, finansowana jest przez FUNDACJĘ.

Rozdział III
Majątek i dochody FUNDACJI
§9
Majątek FUNDACJI stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych) z czego 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) jest
przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez FUNDACJĘ w toku
jej działania.
§ 10
Dochody FUNDACJI mogą pochodzić z:
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1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek, przez co należy rozumieć zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o
zbiórkach publicznych,
4. dochodów z majątku FUNDACJI,
5. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
6. odsetek bankowych, udziałów i lokat,
7. funduszy Unii Europejskiej,
8. dotacji uzyskanych od jednostek administracji rządowej lub samorządowej,
9. prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 11
1. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju
przysporzeń mogą być użyte na osiąganie wszystkich celów FUNDACJI, jeżeli
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Majątek przeznaczony jest na osiąganie celów statutowych FUNDACJI oraz pokrycie
kosztów jej funkcjonowania. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na
działalność pożytku publicznego.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, chyba że w
chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe, wówczas może przyjąć spadek wprost.

Rozdział IV
Władze FUNDACJI
§ 12
Władze FUNDACJI tworzy Zarząd.
§ 13
1. Zarząd FUNDACJI składa się z co najmniej 3 osób, w tym prezesa i wiceprezesa.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W skład Zarządu wchodzi FUNDATORKA, o ile nie zrzeknie się uczestnictwa w
Zarządzie.
4. Pierwszy skład Zarządu określa FUNDATORKA w formie pisemnego oświadczenia.
5. Funkcję prezesa Zarządu sprawuje FUNDATORKA bądź – w wypadku jej rezygnacji –
osoba wybrana przez Zarząd w głosowaniu i zaakceptowana uchwałą Zarządu.
6. Powiększenie składu Zarządu jest możliwe za pomocą uchwały Zarządu.
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7. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania bądź śmierci
członka Zarządu.
8. Odwołanie członka Zarządu następuje przez Zarząd zwykłą większością głosów (z
zastrzeżeniem ust. 9) w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia innych okoliczności niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte
wypełnianie sprawowanej funkcji.
9. Odwołanie FUNDATORKI będącej członkiem Zarządu może nastąpić jednomyślną
uchwałą Zarządu.
10. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.
§ 14
1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem prezesa, kieruje działalnością FUNDACJI, a w
szczególności:
a) ustala kierunki i metody działania FUNDACJI,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania FUNDACJI;
c) sporządza sprawozdania z działalności FUNDACJI;
d) zarządza majątkiem FUNDACJI,
e) reprezentuje FUNDACJĘ na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu FUNDACJI składają:
a) prezes Zarządu samodzielnie albo
b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo
c) członek Zarządu działający łącznie z osobą upoważnioną przez prezesa Zarządu.
3. Na zewnątrz reprezentuje FUNDACJĘ każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
dwóch członków Zarządu. W przypadkach gdy prezes nie może wykonywać swoich
obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje wiceprezes.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane za pomocą e-maili, wysyłanych co najmniej dwa
tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia, bądź w inny sposób uzgodniony przez
Zarząd.
4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani goście z zewnątrz.
§ 16
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
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2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
aktualnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
prezesa Zarządu.
3. Decyzje nie strategiczne, lecz bieżące, związane z wykonywaniem planów działań
zatwierdzonych uprzednio przez Zarząd, nie wymagają głosowania i zapisu w formie
uchwał. Może je podejmować prezes lub prezes z innymi członkami zarządu.
§ 17
Z tytułu pełnienia swych funkcji członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 18
1. W celu zwiększenia środków na osiąganie celów statutowych FUNDACJA może
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, również w przedmiotach
działalności statutowej.
2. Działalność gospodarcza fundacji obejmuje następujące przedmioty wg Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:
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
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
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82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

Rozdział VI
Zmiana statutu – połączenie FUNDACJI – likwidacja FUNDACJI
§ 19

1. W celu skutecznego osiągania swoich celów FUNDACJA może połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele statutowe
fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
§ 20
1. FUNDACJA ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej majątku.
2. Decyzję o likwidacji FUNDACJI podejmuje Zarząd jednomyślną uchwałą.
3. W uchwale o likwidacji fundacji Zarząd wyznacza likwidatora.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom FUNDACJI.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 21
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania FUNDACJI przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy.

Agata Hącia

7

