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Statut 

Fundacji „Pro Novis” – tekst jednolity 

 
 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Pro Novis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona – aktem notarialnym 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Ireny Koralewskiej – Nowak, przed zastępcą 
notariusza Izabelą Podsiadłowską – Skąpską, Rep. A nr 4379/2003 z dnia 1 lipca 2003 
roku – przez Piotra Zarembę, Wojciecha Orła, Adama Czarnieckiego oraz Andrzeja 
Górskiego w Poznaniu, zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie ustawy o 
fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundacja jest osobą prawną. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Suchy Las k. Poznania. 

§ 4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić 
działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

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

§ 6 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom nie 
posiadającym osobowości prawnej. 

 

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 7 

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 8 

1. Cele Fundacji obejmują: 

a) wspomaganie rozwoju gospodarczego i zawodowego, 

b) wspieranie rozwoju nauki,  

c) inicjowanie oraz pobudzanie działalności charytatywnej, religijnej oraz 
społecznej i kulturalnej, 

d) promocję i organizację wolontariatu, 

e) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 
ochrony praw dziecka, 

f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

g) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
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a) fundowanie stypendiów za naukę i wyniki w nauce oraz na cele kształcenia 
zawodowego; 

b) udzielanie dotacji i darowizn na realizację projektów i zamierzeń naukowych; 

c) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
oraz leków dla ośrodków medycznych i osób fizycznych; 

d) organizowanie i finansowanie operacji oraz zabiegów medycznych; 

e) przyznawanie nagród za osiągnięcia zawodowe i gospodarcze; 

f) udzielanie pożyczek oraz poręczeń; 

g) udzielanie pomocy organizacyjnej, „know-how”; 

h) wspieranie działalności religijnej osób, które pragną realizować w życiu 
codziennym ideały zawarte w Piśmie Świętym, w tym także udzielanie dotacji i 
darowizn na zakup, budowę oraz remonty miejsc kultu religijnego takich osób; 

i) organizowanie i prowadzenie punktów żywieniowych; 

j) wspomaganie bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od środków 
odurzających, niepełnosprawnych, starszych a także chorych oraz schronisk i 
innych ośrodków niosących pomoc dla w/w osób; 

k) organizowanie imprez kulturalnych i charytatywnych; 

l) prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji kultury; 

m) publikowanie różnego rodzaju materiałów ewangelizacyjnych oraz promujących 
wartości chrześcijańskie, włączając w to wszelkiego rodzaju nośniki filmowe i 
muzyczne; 

n) organizowanie wydarzeń o charakterze ewangelizacyjnym oraz przekazujących 
treści, wartości chrześcijańskie, a w tym różnego rodzaju koncertów, występów, 
eventów oraz happeningów; 

o) organizowanie oraz wspieranie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, w tym 
wszelkiego rodzaju warsztatów; 

p) wspieranie darowiznami kościołów oraz innych organizacji realizujących cele 
ewangelizacyjne. 

3. Realizacja celów Fundacji o jakich mowa w ust. 1 oraz sposoby ich realizacji o jakich 
mowa w ust 2, następuje zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, i zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje: 

a) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

b) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

c) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych, 

d) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 

e) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych, 

f) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

g) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

§ 9 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może też wspierać się wszelką pomocą  i 
dotacjami organizacji rządowych i społecznych, na szczeblu lokalnym, krajowym, 
europejskim i światowym. 
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III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł, 
wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

§ 11 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b) subwencji i dotacji; 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego; 

 

§ 13 

1. Całość dochodów Fundacji jest przeznaczona na realizację jej celów statutowych. 

2. Dochody z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte 
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej. 

§ 14 

Zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”;  

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach;  

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub jej 
pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;  

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie 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 łącznej 
w wysokości, co najmniej 2000 zł, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie 
życzenie. 
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§ 17 

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

 

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

§ 18 

Organami Fundacji są: 

a)  Rada Fundacji; 

b)  Zarząd Fundacji. 

§ 19 

Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego obrad. 

 

RADA FUNDACJI 

§ 20 

1. Funkcje członków Rady Fundacji obejmą osoby powołane przez Fundatorów.  

2. Fundatorzy powołują pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji. Kolejnego 
Przewodniczącego powołują członkowie Rady Fundacji spośród swego grona. 

§ 21 

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym Fundację. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 

b) uchwalania zmian celów Fundacji;  

c) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;  

d) nadzór nad realizacją głównych działań Fundacji;  

e) podjęcie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją lub przystąpienia do 
spółki; 

f) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania;  

g) zatwierdzanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz 
udzielanie mu absolutorium. 

§ 22 

1. W skład Rady Fundacji wchodzą co najmniej trzy osoby lub więcej, pod warunkiem, 
że ich liczba jest nieparzysta.  

2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady 
Fundacji.  

3. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji; 

b) choroby, ułomności — powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 
funkcji członka Rady Fundacji; 

c) nie pełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

d) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

4. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów przez członków Rady Fundacji, 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

5. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani 
pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu w 
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ramach jednego gospodarstwa domowego, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej.  

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 
Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów. 

§ 23 

W przypadku zmniejszenia się składu Rady Fundacji poniżej 3 osób, członkowie Rady 
powołają do swego grona dodatkową osobę lub osoby.  

§ 24 

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez 
Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku.  

§ 25 

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i 
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2. Udział osób wymienionych w ustępie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter 
doradczy. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 26 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej liczby osób. 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 

3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji przez tegoż członka; 

b) podjęcia przez członka pracy, której charakter uniemożliwia należyte 
wykonywanie funkcji członka Zarządu; 

c) choroby, ułomności — powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 
funkcji; 

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 

e) naruszenia postanowień Statutu. 

4. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 27 

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. 

§ 28 

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

2. W szczególności Zarząd Fundacji: 

a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów 
statutowych oraz wyniki działalności finansowo—gospodarczej; 

b) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji; 

c) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny 
zakładów i placówek Fundacji. 

§ 29 

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa, w przypadku zarządu 
jednoosobowego, Prezes, a w przypadku powołania Zarządu, co najmniej 
trzyosobowego, dwaj członkowie Zarządu łącznie.  
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2. Jeśli zostanie powołany Zarząd dwuosobowy, każdy z jego członków składa 
oświadczenie woli w imieniu Fundacji samodzielnie.  

§ 30 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić swe 
funkcje w oparciu o umowę cywilnoprawną. 

2. W przypadku pełnienia przez członków Zarządu funkcji za odpłatnością, umowy z 
nimi zawiera pełnomocnik Rady Fundacji. 

3. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundacji. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31 

Zmiana celów Fundacji oraz Statutu Fundacji wymaga bezwzględnej większości głosów, 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

§ 32 

Dla urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

§ 33 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub 
wyczerpania środków finansowych i majątku. Likwidatorów powołuje Rada Fundacji. 

§ 34 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się w pierwszej kolejności na rzecz 
wskazanego przez Radę Fundacji Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, w dalszej 
zaś kolejności na rzecz Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§ 35 

Fundacja składa Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej corocznie do dnia 31 marca 
składa sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 

 


