
 

Statut Fundacji Pro 
(tekst jednolity po zamianach dokonanych uchwałą Rady Fundacji dnia 18.11.2015 r.) 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Pro – Prawo do życia” zwana w treści statutu „Fundacją” ustanowiona przez: 

1) Jana Mężyńskiego 
2) Mariusza Dzierżawskiego 
3) Tomasza Kuczę 

aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej, Warszawa Nowy Świat 53, dnia 20-06-1992 r., 
nr Rep. 1432/92, działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97 z późn. 
zm.) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2. 
Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3. 
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. 

§ 4. 
Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 5. 
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 6. 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw rodziny. 

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7. 
Celami Fundacji są: 

1) wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej 
śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej; 

2) umacnianie pozycji rodziny jako fundamentu relacji społecznych; 
3) wspieranie instytucji małżeństwa jako drogi do szczęścia; 
4) budowanie świadomości społecznej sprzyjającej świadomemu rodzicielstwu; 
5) wspieranie postaw rodzicielskich poprzez działania na polu wychowania, kultury, nauki; 
6) budowa systemu edukacyjnego, którego celem jest wychowanie do wolności i służby innym ludziom. 

§ 8. 
Cele swoje Fundacja realizuje przez następujące rodzaje działalności: 

1) organizowanie i inspirowanie akcji charytatywnych i innych działań mających na celu zbieranie środków 
finansowych na rzecz Fundacji; 

2) udzielanie materialnego wsparcia podmiotom działającym w dziedzinach określonych w § 7; 
3) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą dla pomnożenia środków finansowych 

służących celom, dla których powołano Fundację; 
4) działalność wychowawcza i kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w tym 



 

organizowanie koncertów, wycieczek i imprez kulturalno-wychowawczych; 
5) prezentowanie udanego małżeństwa i dobrych relacji w rodzinie jako źródła szczęścia osobistego; 
6) badanie przyczyn problemów małżeńskich i rodzinnych oraz zapobieganie im; 
7) organizowanie pomocy i terapii dla rodzin dotkniętych problemami; 
8) prezentowanie rodzicielstwa jako fascynującego zadania życiowego; 
9) badanie i przedstawianie opinii publicznej konsekwencji społecznych procesów demograficznych; 
10) prowadzenie badań naukowych służących zdrowemu rodzicielstwu oraz upowszechnianie informacji na 

ten temat; 
11) inspirowanie dyskusji na temat celów wychowania; 
12) pomoc w zaangażowaniu rodziców oraz ich mobilizowanie w działalność szkół; 
13) promocja zdrowych więzów małżeńskich, a także pomoc i terapia w problemach małżeńskich. 

§ 9. 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 10. 
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

§ 11. 
1. Dochodami Fundacji są w szczególności: 

1) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

2) darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje, granty; 
3) wpływy z działalności gospodarczej; 
4) odsetki bankowe. 

2. Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych. 

§ 12. 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie Zarząd może złożyć tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

§ 13. 
Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji; 
2) Rada Programowa; 
3) Zarząd. 

§ 14. 
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy w liczbie od dwóch do pięciu równoprawnych członków. 
2. Rada powiększa się powołując nowych członków jednomyślnie. 
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. 



 

§ 15. 
Uprawnienia Rady Fundacji: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzeń; 
2) kontrolowanie działalności Zarządu, a w szczególności uprawnienia do: 

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji; 
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 

3) powoływanie członków Rady Programowej. 

§ 15a. 
Członkowie Rady Fundacji nie mogą: 

1) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 
3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 16. 
Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji jednomyślną uchwałą. 

§ 17. 
Uprawnienia Rady Programowej: 

1) inicjowanie kierunków działalności Fundacji, o której mowa w rozdziale II; 
2) wytyczanie programów działania Fundacji; 
3) ocena pracy Zarządu w zakresie realizacji celów Fundacji; 
4) wnioskowanie do Rady Fundacji/Zarządu o przyznanie, nagród, stypendiów, nagród honorowych oraz 

zmian w przyjętych planach działania. 

§ 18. 
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków. 
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji. 
3. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji i Rady Programowej, 

a szczególnie Zarząd: 
1) kieruje działalnością Fundacji, jest organem wykonawczym i odpowiada za realizację jej celów; 
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są członkowie Zarządu, każdy jednoosobowo. 

Rozdział V 
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz gospodarki finansowej i ewidencji 

księgowej 

§ 19. 
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Przedmiotem działalności 
gospodarczej Fundacji, ujmowanej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, może być: 

1) 58  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, w szczególności: 
58.11.Z Wydawanie książek 
58.13.Z Wydawanie gazet 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  



 

2) 59  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW 
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH, w szczególności: 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

3) 47  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI 
SAMOCHODOWYMI, w szczególności: 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

4) 63  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, w szczególności: 
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
63.12.Z Działalność portali internetowych 
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

5) 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE, w szczególności: 
73.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

6) 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, w szczególności: 
73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

§ 20. 
Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone środki z: 

1) funduszu założycielskiego w wielkości określonej przez Radę Fundacji, 
2) odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz od pozostałych środków znajdujących się 

w posiadaniu fundacji, 
3) darowizn, spadków, zapisów o ile darczyńca lub spadkobierca nie postanowił inaczej, 
4) środków uzyskanych z dochodów z działalności gospodarczej. 

§21. 
Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza 
niż 1.000,00 zł. 

§ 22. 
Działalność gospodarcza fundacji prowadzona jest przez Zarząd lub wyodrębnione przez Zarząd jednostki 

organizacyjne jak zakłady, biura, wydawnictwa i inne. 

§ 23. 
Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach cywilnych i prawa handlowego. 

Rozdział VI 
Łączenie Fundacji, zmiana statutu Fundacji 

§ 24. 
1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu 

fundacji. 
2. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody Rady Fundacji w formie pisemnej. 



 

§ 25. 
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana przez Radę Fundacji w drodze uchwały. 

Rozdział VII 
Likwidacja Fundacji 

§ 26. 
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie wyczerpania środków finansowych majątkowych Fundacji. 
2. Uchwałę o likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji. 
3. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele 

określone w § 7. 
4. O decyzji likwidacji Zarząd powiadamia Ministra właściwego do spraw rodziny. 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

§ 27. 
1. Fundacja może przyznawać nagrody, stypendia oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
2. Nagrody, stypendia oraz nagrody honorowe przyznaje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Fundacji. 

§ 28. 
Zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów 

lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów 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; 

2) przekazywania majątku Fundacji 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; 

3) wykorzystywania majątku Fundacji 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 celu 
statutowego; 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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