
STATUT

Rozdział I  

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja PRO FUTURO” zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem 
notarialnym
z 8 października 2015 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Karmelickie 36/3
przed notariuszem Piotrem Tomaszkiem  przez Andrzeja Pietyrę zwanym dalej Fundatorem, działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 44, poz.203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz postanowień 
niniejszego Statutu.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji są Sułkowice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem  działania  Fundacji  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  ze  szczególnym

uwzględnieniem terenu Województwa Małopolskiego.
4. Dla  właściwego  realizowania  celów  Fundacja  może  prowadzić  działalność  w  kraju  i  poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
3. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 4
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja PRO FUTURO".
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy

w wybranych językach obcych.

§ 5
Fundacja  może  ustanawiać  odznaki  i  medale  honorowe  oraz  przyznawać nagrody  i  wyróżnienia
osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym  dla  celów  obranych  przez  Fundację  lub  dla  samej
Fundacji.

Rozdział II

Misja, cele i formy działania Fundacji

§ 6
1. Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju społecznego rozumianego jako walka z szerokim spectrum

wykluczeń, tak o charakterze środowiskowym jak i ekonomicznym. Misja będzie realizowana
również  poprzez  wsparcie  projektów  prospołecznych  oraz  instytucji  społeczeństwa
obywatelskiego.  Aktywność  ta  będzie  realizowana  za  pomocą  organizacji  projektów
społecznych, edukacyjnych i artystycznych oraz poprzez poradnictwo zawodowe i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych. 

2. Cele Fundacji:
a) wsparcie  grup  społecznych  zagrożonych  wykluczeniem  poprzez  projekty  edukacyjne

i pomostowe;  
b) edukacja prawna i obywatelska;
c) wsparcie  i  rozwijanie  wiedzy  prawniczej  wśród osób prowadzących i  rozpoczynających  

aktywność  zawodową,  tak  w  kontekście  organizacji  pozarządowych  jak  i  działalności
gospodarczej;



d) wsparcie  szkoleniowe  i  doradcze  organizacji  pozarządowych  jak  i  innych  podmiotów,  
szczególnie w dziedzinie prawa;

e) aktywizacja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem poprzez angażowanie ich w projekty
lokalne;

f) promocja zachowań proekologicznych i prozdrowotnych;
g) wsparcie projektów społeczeństwa obywatelskiego,  ze szczególnym naciskiem na wiedzę

o Unii Europejskiej;
h) rozwijanie, promowanie i upowszechnianie edukacji dzieci oraz dorosłych w zakresie  pracy 

twórczej;
i) działania  na  rzecz  spopularyzowania  oraz  tworzenie  warunków  do  realizacji  idei  

powszechnego, aktywnego uczestnictwa w obiegu kultury.

§7
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

§8
1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizację  warsztatów,  kursów  i  konferencji  o  charakterze  edukacyjnym  oraz
informacyjnym;

b) prowadzenie pomocy prawnej dla grup objętych celami fundacji;
c) organizację  oraz produkcję  festiwali  i  imprez  muzycznych,  artystycznych,  ekologicznych

oraz  sportowych;
d) produkowanie  i  prezentowanie  wystaw  (stałych  i  czasowych),  instalacji,  filmów,

happeningów  oraz  innych  wydarzeń  artystycznych,  muzycznych,  ekologicznych  czy
sportowych;

e) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
f) nawiązywanie współpracy z podmiotami o podobnym profilu, w kraju i zagranicą;
g) tworzenie  instytucji  i  organizacji  kulturalnych,  artystycznych,  ekologicznych  oraz

sportowych;
h) prowadzenie kampanii społecznych i innych form promocji;
i) organizację  seminariów, debat, dyskusji, paneli itp.;
j) organizację wizyt studyjnych i staży.

2. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 a) organizację  warsztatów,  kursów  i  konferencji  o  charakterze  edukacyjnym  oraz
informacyjnym;

 b) prowadzenie pomocy prawnej dla grup objętych celami fundacji;
 c) organizację  oraz produkcję  festiwali  i  imprez  muzycznych,  artystycznych,  ekologicznych

oraz  sportowych;
 d) produkowanie  i  prezentowanie  wystaw  (stałych  i  czasowych),  instalacji,  filmów,

happeningów  oraz  innych  wydarzeń  artystycznych,  muzycznych,  ekologicznych  czy
sportowych;

 e) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 f) nawiązywanie współpracy z podmiotami o podobnym profilu, w kraju i zagranicą;
 g) tworzenie  instytucji  i  organizacji  kulturalnych,  artystycznych,  ekologicznych  oraz

sportowych;
 h) prowadzenie kampanii społecznych i innych form promocji;
 i) organizację  seminariów, debat, dyskusji, paneli itp.;
 j) organizację wizyt studyjnych i staży.

§ 9
1. Oprócz  realizacji  inicjowanych  przez  siebie  przedsięwzięć,  Fundacja  współdziała  z  innymi

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych; realizacja
zadań Fundacji może być prowadzona we współpracy z podmiotami Unii Europejskiej i innych
krajów.

2. Fundacja może także realizować swoje cele poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje  i  inne  organizacje  polskie  i  zagraniczne,  o  celach  statutowych  zbieżnych z  celem
Fundacji.



3. Żadne  przejawy  działalności  Fundacji  nie  powinny  być  interpretowane  jako  zastępowanie
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

4. W  zakresie  koniecznym  do  realizacji  celów  statutowych  i  gospodarczych  Fundacja  może
zatrudniać pracowników.

5. Dla  realizacji  celów  statutowych  Fundacja  może  powoływać  podmioty  gospodarcze  i  inne
podmioty  zależne,  w  tym  tworzyć  Instytuty  oraz  stałe  i  czasowe  placówki  terenowe
i  specjalizowane, przy  czym  wszelkie  wypracowane  zyski  przeznaczone  będą  na  realizację
działalności statutowej.

Rozdział III

Majątek fundacji i prowadzenie działalności gospodarczej

§ 10
1. Majątek  Fundacji  stanowią  środki  finansowe  oraz  nieruchomości  i  inne  aktywa  nabyte

i wypracowane przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyła Fundatora, wynosi  2000 zł, która to suma

zostanie zdeponowana na rachunku bankowym Fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorki;
b) darowizn, spadków, zapisów i subwencji oraz dotacji;
c) dochodów  z  aktywów,  nieruchomości  oraz  praw  majątkowych  i  innych  instrumentów

finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) odsetek i depozytów bankowych;
f) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
g) dochodów uzyskanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej;
h) umów sponsorskich;
i) grantów i nagród;
j) wymiany usług z innymi podmiotami;
k) dochodów  uzyskiwanych  od  uczestników  projektów  edukacyjnych  i  kulturalnych

prowadzonych przez Fundację;
l) sprzedaży biletów i innych wpływów.

4. Dysponowanie  środkami  pochodzącymi  ze  źródeł  wymienionych  w  ust.  3  lit.  b)  uwzględnia
życzenia ofiarodawców co do przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne Fundusze.

§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12
1. Fundacja prowadzi  gospodarkę finansową i  księgi  rachunkowe w oparciu o zasady określone

odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 13
1. Działalność  gospodarcza  Fundacji  może  być  prowadzona  przez  wyodrębnioną  jednostkę

organizacyjną (spółkę, zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- 58 działalność wydawnicza;
- 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
- 73.1 reklama;
- 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 85.60.Z działalność wspomagająca edukację;



- 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 90.03.Z artystyczna i literacka działalność twórcza; 
- 93.1 działalność związana ze sportem.

3. Fundusz  założycielski  może  być  użyty  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  Fundacji
w części nie większej niż 50 % jego wartości w chwili rejestracji.

4. Zasady  organizacji  oraz  gospodarki  finansowej  i  ewidencji  kasowej  określają  obowiązujące
przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

5. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której
mowa  w  niniejszym  paragrafie,  jest  przeznaczony  na  finansowanie  działalności  statutowej
Fundacji.

§ 14
1. Zarząd  Fundacji  może  postanowić  o  utworzeniu  funduszy  celowych  przeznaczonych  na

finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć.
2. Zarząd  Fundacji  może  postanowić,  że  fundusze  celowe  mogą  być  zarządzane  w  sposób

wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.

Rozdział IV

Zarząd Fundacji i zasady funkcjonowania Fundacji

§ 15
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest jedynym i najwyższym organem Fundacji.

§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje  Fundator.  Następni  Członkowie  Zarządu,  na  miejsce

osób, które przestały pełnić  tę funkcję lub dla  rozszerzenia składu Zarządu, powoływani  są
przez aktualnych członków Zarządu na mocy uchwały Zarządu.

3. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą niezdolność do

sprawowania  funkcji,  utraty  praw  publicznych,  zrzeczenia  się  członkostwa  lub  odwołania.
Decyzje w sprawie odwołania lub powołania członków Zarządu podejmowane są przez Zarząd.

§ 17
1. Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji,

a w szczególności:
a) podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
d) nabywanie w imieniu Fundacji praw, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia;
f) zarządzanie majątkiem Fundacji;
g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
h) wytyczanie kierunków działalności Fundacji;
i) uchwalanie rocznych planów finansowych;
j) przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji;
k) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.

§ 18
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
3. Decyzje  i  uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  wszystkich

aktualnych członków Zarządu. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Członkowie Zarządu pełnią funkcje w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające ich

prawa i obowiązki.



5. Zarząd może przyznać członkom Zarządu niebędącym pracownikami Fundacji  zwrot  kosztów
wynikających z udziału w pracach Zarządu.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu, za
wyjątkiem  spraw  prowadzących  do  zaciągnięcia  zobowiązań  majątkowych  przekraczających
wartość  5.000,00  zł  w  przypadku  których  wymagane  jest  współdziałanie  dwóch  członków
Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu.

7. Ze swojego grona Zarząd może wybrać wiceprezesów.
8. Zarząd może uchwalić Regulamin, określający zasady jego pracy.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do

zadań Fundacji.
10. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
11. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania

celów statutowych Fundacji.
12. Zarząd  może  zatrudniać  także  innych  pracowników  dla  realizowania  celów  statutowych

Fundacji.
13. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów

i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
14. Zarząd może powołać Radę Programową Fundacji, która może pełnić jedynie funkcje doradcze.

Zasady jej funkcjonowania określa Zarząd w stosownym regulaminie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie.
3. Zarząd może jednogłośnie podjąć uchwałę o zlikwidowaniu Fundacji,  gdy zostaną osiągnięte

cele  Fundacji  lub  w  przypadku  wyczerpania  środków  finansowych  i  majątku  Fundacji.
Likwidację przeprowadza Zarząd lub powołany przez niego likwidator.

3. Pozostałe po likwidacji  Fundacji  środki  finansowe, zostaną przekazane na rzecz wskazanych
przez Zarząd organizacji lub instytucji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

§ 20
Niniejszy  Statut  został  ustalony  przez  Fundatora  zgodnie  z  oświadczeniem woli  o  ustanowieniu
Fundacji z dnia 8 października 2015 r.
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