Statut
Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych
PROBUS
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS), zwana dalej
"Fundacją" i została ustanowiona z woli Agnieszki Olgi Skonieczka aktem notarialnym nr
49/2010.
§2.
Fundacja działa w oparciu o postanowienia ustawy o fundacjach oraz postanowienia
niniejszego statutu.
§3.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o fundacjach
- Fundatorze – należy rozumieć p. Agnieszkę Olgę Skonieczka
§4.
1.Siedzibą Fundacji jest wieś Ręczyn, gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.
3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie i
przedstawicielstwa, wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń i działać wspólnie ze związkami
wyznaniowymi.
§ 5.
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Pracy i Polityki Społecznej.
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§7.
Celem Fundacji jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspierani rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
4) działalność charytatywna;
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) wspieranie rozwoju i promocji obszarów wiejskich.
7) integracja społeczna środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
9) ochrona i promocja zdrowia;
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
18) wypoczynek dzieci i młodzieży;
19) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
21) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyka i krajoznawstwo;
23) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
24) ratownictwo i ochrona ludności;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
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27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
31) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
32) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań , imprez oraz różnych
przedsięwzięć o charakterze informacyjno-kulturalnym,
- współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, firmami,
przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi .
- wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym, starszym oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym;
- tworzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych i ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzenie jednostek lub ośrodków
działających na rzecz realizacji statutowych celów Fundacji,
- działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych,
- uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne z działalnością Fundacji,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
międzynarodowej,
- działania na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, agroturystyki, turystyki i innych form
wypoczynku,
- współpracy z instytucjami rynku pracy.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
1) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z)
2) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z)
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4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
5) wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
6) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
7) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
9) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E)
11) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
12) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
13) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
14) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z)
15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
17) nauka języków obcych (85.59.A)
18) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z)
19) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z)
20) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności 2007):
1) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99.Z)
2) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (72.19.Z)
4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
5) wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
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6) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
7) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
9) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
10) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(86.90.E)
11) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
12) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
13) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
14) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z)
15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
17) nauka języków obcych (85.59.A)
18) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z)
19) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (87.30.Z)
20) działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych (działalność
pożytku publicznego).
2. Fundacja realizuje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.
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II MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10
Majątek Fundacji stanowią :
1. Fundusz założycielski w kwocie 200 zł, zdeponowany przez Fundatora na rachunku
oprocentowanym w banku. Kwota ta i kwoty należne z tytułu oprocentowania, będą służyć na
okresowe uzupełnienie środków finansowych Fundacji.
2. Dobrowolne

wpłaty

osób

fizycznych,

podmiotów

gospodarczych

krajowych

i zagranicznych oraz osób prawnych.
3. Dotacje i subwencje.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji, która obejmować będzie:
- prowadzenie obrotu towarowego,
- świadczenie usług socjalnych: kolonijno-wczasowych, sanatoryjnych,
turystyki i wypoczynku, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług
szkoleniowych, imprez kulturalnych, usług agroturystycznych i hotelarskich,
- udział w spółkach, funduszach .
5. Darowizny, spadki, nawiązki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia, odsetki
bankowe i przychody z majątku, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z praw
majątkowych.
§ 11
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą i
korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.
§ 12
Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów Fundacji.
Zakazuje się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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 „ osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
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- 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
wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą
członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

III ORGANY FUNDACJI
§ 13
1. Do kompetencji Fundatora należy:
1) ustalenie i zmiana Statutu;
2) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
3) decyzja o likwidacji Fundacji;
4) ustalanie regulaminów Zarządu Fundacji.
§ 14
1. Organami Fundacji są:
Rada Fundacji - zwana dalej Radą
Zarząd Fundacji - zwany dalej Zarządem
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać porozumienia z innymi fundacjami
krajowymi i zagranicznymi oraz stowarzyszeniami.
§ 15
1. Rada jest organem nadzoru i kontroli z głosem doradczym i opiniotwórczym.
2. Rada składa się z 2 do 3 członków, których powołuje i odwołuje Fundator. Rada jest
wybierana na 5-letnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną
kadencję.
3. Członkostwo w Radzie wygasa:
1) z upływem kadencji,
2) z chwilą śmierci,
3) na skutek odwołania przez Fundatora ze względu na nienależyte wykonywanie
obowiązków,
4) w razie złożenia rezygnacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
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pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez
Fundatora. Do przypadków tych zaliczają się okoliczności, które w sposób długotrwały
uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo
powodują utratę zaufania do danego członka Rady.
5. Osoby pełniące funkcje w Radzie nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani
pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, czy też
podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, Członek Rady może otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dn. 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
7. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb.
8. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu
podległości służbowej. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 16
Do zadań i kompetencji Rady należy:
a) określenie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i
pozostałego majątku;
c) wyrażanie opinii w sprawach wniesionych przez Zarząd;
d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji, powoływanie jednostek, organów o
charakterze doradczym;
e) ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez
Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z
odwołaniem;
f) ustalanie zasad pracy Rady i Zarządu Fundacji oraz wewnątrz organizacji.
Na prośbę lub żądanie członka Rady, każdy Członek Zarządu lub pracownik Fundacji ma
obowiązek złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub wykonania
innych czynności związanych z umożliwieniem wykonywania swoich funkcji przez członka
Rady.
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§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób: Prezesa Fundacji i dwóch członków Zarządu.
Prezesem jest Fundator. Dopuszcza się wskazanie imiennie innego Prezesa Fundacji przez
Fundatora.
2. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Okres kadencji wynosi 4 lata. Ponowne powołanie jest dopuszczalne.
4. Członkostwo Zarządu ustaje:
1) z upływem kadencji,
2) z chwilą śmierci,
3) na skutek odwołania przez Fundatora ze względu na nienależyte wykonywanie
obowiązków,
4) w razie złożenia rezygnacji.
§ 18
Członkowie Zarząd pełnią swoje funkcje honorowo lub za wynagrodzeniem. Zasady
wynagradzania określi regulamin opracowany przez Fundatora, zgodnie z art. 20 pkt 6c
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane na wniosek Prezesa
Zarządu, który im przewodniczy.
§ 20
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego.
§ 21
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi
odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie, a także:
a) zarządza majątkiem Fundacji,
b) pozyskuje dodatkowe środki majątkowe,
c) opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
d) przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za rok
bieżący i cały okres kadencji,
e) załatwia sprawy bieżące,
f) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
g) zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
h) składanie wniosków do Rady Fundacji.
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§ 22
1.Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes samodzielnie lub członkowie zarządu
samodzielnie.
2.Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania
Fundacji w określonych sprawach.
§ 23
Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz funkcję
administratora pełni Prezes Zarządu Fundacji.
§ 24
Obsługa Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro podporządkowane jest Prezesowi
Zarządu Fundacji, który równocześnie ustala jego regulamin organizacyjny.
§ 25
Zarząd sporządza roczny plan działania Fundacji oraz preliminarz dochodów i wydatków.
§ 26
Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów lub wyczerpania się
jej środków finansowych i majątku, podejmuje Fundator. Środki majątkowe pozostałe po
likwidacji fundacji powinny być przeznaczone na cele statutowe, bądź inne społeczne lub
gospodarczo użyteczne określono ustawowo.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§ 27
W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku
ekonomicznego. Księgowość jest prowadzona według zasad określonych w rozporządzeniu
Ministra Finansów.
§ 28
Fundator może dokonać zmian niniejszego Statutu.
Zmiany wchodzą w życie po dokonaniu wymagań przewidzianych w ustawie o Fundacjach.
Sprawy nieuregulowane przepisami o Fundacjach niniejszym Statutem rozstrzyga Zarząd oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis Fundacji do
Krajowego Rejestru Sądowego.
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