
Statut Fundacji "Fundacja Proximo Bono" 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Fundacja o nazwie "Fundacja Proximo Bono", zwana dalej Fundacją, została 
powołana do życia przez Michała Banaszkiewicza, zwanego dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym przez panią notariusz Ewę Musiał-Goławską 

w kancelarii notarialnej w Łowiczu, ul. Stanisława Stanisławskiego 29, w dniu 

01.02.2019 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego 

statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Siedzibą Fundacji jest Łowicz. 

4. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i Prezydent Miasta Łodzi. 

6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i 

za granicą oraz tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub innych 

podmiotów i organizacji. 

7. Fundacja nie prowadzi działalności charytatywnej. 

8. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji. 

 

A) Cele Fundacji. 

 

- Celem Fundacji jest działalność na rzecz szeroko pojętej społeczności 

lokalnej: 

1. Integrowanie społeczności wokół lokalnej wspólnoty. 
2. Budowanie świadomości wspólnotowej. 

3. Propagowanie dobro-sąsiedzkich stosunków. 

4. Animowanie społeczności do wspólnego, pozytywnego działania. 

5. Przeciwdziałanie atomizacji społeczności i rozpadowi więzi społecznych. 

6. Rzetelne informowanie o lokalnym życiu społeczności, służące lepszemu 

poznaniu się mieszkańców i praktycznej wiedzy o działalności samorządu oraz 

organizacji pozarządowych. 

7. Propagowanie troski o język polski, świadomości językowej i umiejętności 
posługiwania się słowem. 

8. Swoista promocja pięknego, żywego i komunikatywnego języka polskiego. 

9. Edukacja językowa. 

10. Pobudzanie lokalnych aktywności: obywatelskich, kulturalnych, 

sportowych, pro-ekologicznych. 

11. Promowanie ciepłych, serdecznych stosunków sąsiedzkich, wartości 



rodzinnych, tradycji regionalnych. 

12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

13. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

14. Wspieranie twórczości i działań kulturalnych. 

15. Wspieranie i promocja regionalnych zespołów i twórców. 
16. Integracja lokalnego środowiska wokół działań na rzecz rozwoju regionu. 

17. Kreacja i promowanie postaw zdrowego patriotyzmu lokalnego. 

18. Promocja historii regionalnej. 

19. Wsparcie i promocja aktywności młodzieży. 

20. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie. 

21. Działalność na rzecz osób starszych. 

 

B) Sposoby realizacji celów Fundacji. 
 

- Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 

1. Prowadzenie działalności seminaryjnej, szkoleniowej, wydawniczej i 

poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji. 

2. Organizowanie tematycznie związanych z celami Fundacji konferencji, 

zjazdów, sympozjów, kongresów i innych form wymiany informacji i 
doświadczeń. 

3. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych. 

4. Organizowanie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. 

5. Organizowanie wykładów i zajęć zbieżnych z celami Fundacji. 

6. Organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin 

prowadzonych w ramach Fundacji w różnych ośrodkach artystycznych, 

kulturalnych, oświatowych a także w domach dziecka, więzieniach, szpitalach, 

domach starców, zakładach poprawczych. 
7. Wspieranie twórców i sztuki oraz menadżerów kultury. 

8. Zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na 

nośnikach audio i wideo. 

9. Tworzenie archiwum dokumentującego twórczość artystyczną i kulturalną. 

10. Organizowanie koncertów, wystaw, pokazów filmowych i innych wydarzeń 

kulturalnych. 

11. Inicjowanie i wspieranie działań informacyjnych w przestrzeni internetu. 

12. Inicjowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć społecznych zbieżnych z 
celami Fundacji. 

13. Współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami 

społecznymi, organizacjami pozarządowymi, w szczególności fundacjami, 

stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie 

celami Fundacji. 

14. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami 



z nią stowarzyszonymi oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

15. Organizacja wolontariatu. 

16. Tworzenie audycji radiowych realizujących cele statutowe Fundacji. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji. 

 

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000,00 

złotych oraz wszelkie środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte 

przez Fundację w toku jej działania, z czego 1000,00 złotych przeznacza się na 

działalność gospodarczą Fundacji. 

2. Dochodami fundacji są: 

A) Środki pieniężne i rzeczowe z darowizn, spadków, umów sponsoringu, 
zapisów otrzymanych od osób fizycznych oraz prawnych - krajowych i 

zagranicznych. 

B) Środki z grantów, subwencji lub dotacji pochodzących od krajowych lub 

zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych lub samorządowych. 

C) Środki ze zbiórek (zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy o zbiórkach 

publicznych), loterii, aukcji. 

D) Dochody z odsetek bankowych. 
E) Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego. 

F) Wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. G) Inne 

wpływy. 

3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na działalność 

statutową i gospodarczą, pokrycie kosztów działania Fundacji, w tym 

wynagrodzenia. 

4. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza i to 
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan 

czynny masy spadkowej przewyższa znacznie długi spadkowe. 

5. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

 

IV. Rodzaje działalności Fundacji. 
 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym 

przedmiocie działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 
A) 18.12.Z Pozostałe drukowanie. 

B) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 

straganach i targowiskach. 

C) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

i internet. 

D) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 



straganami i targowiskami. 

E) 58.11.Z Wydawanie książek. 

F) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

G) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 

H) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych. 
I) 63.12.Z Działalność portali internetowych. 

J) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. 

K) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki. 

L) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych 

osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność 
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o 

działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo 

wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 

wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

 

V. Władze Fundacji. 

 
1. Władzami Fundacji są 

A) Fundator 

B)Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

C) Rada Programowa Fundacji w przypadku jej powołania przez Zarząd 

Fundacji. 

 

FUNDATOR 

 
2. Fundator powołuje pierwszy Zarząd. 

3. Fundator wchodzi w skład Zarządu z uprawieniami Członka Zarządu. 

4. Fundator powołuje nowy Zarząd w wypadku gdy z  zasiadania w Zarządzie 

zrezygnują wszyscy Członkowie Zarządu. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

5. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób. Członkowie Zarządu powoływani są 
na czas nieokreślony. 

6. Zarząd jest organem uchwałodawczym i wykonawczym Fundacji, kieruje jej 

działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, a w szczególności: 

A) Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania. 

B) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 



C) Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji. 

D) Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 

E) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów 

statutowych oraz wyniki działalności gospodarczej. 

F) Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji. 
G) Powołuje oddziały i inne jednostki organizacyjne Fundacji. 

8. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator. 

9. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej 3 osób bądź nastąpi 

potrzeba zwiększenia liczby osób pełniących funkcję Członka Zarządu 

uzupełnienie jego składu nastąpi w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

Członkowie Zarządu. W przypadku gdy z członkostwa w Zarządzie zrezygnują 

wszyscy Członkowie nowy Zarząd powołuje Fundator. 

10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci Członka, pisemnej 
rezygnacji lub odwołania Członka przez Zarząd w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów. 

11. Pierwszy Zarząd składa się z następujących osób: 

- Prezes Zarządu - Tomasz Matyszewski, 

- Członek Zarządu - Michał Banaszkiewicz, 

- Członek Zarządu - Roman Wrzosek , 

- Członek Zarządu - Witold Tomala, 
12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub 

zawierać umowę zlecenia, umowę o dzieło jak również pełnić funkcję 

społecznie. 

13. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie na zasadach i w 

wysokości określonych w uchwale Zarządu, jednak nie większe niż średnie 

krajowe wynagrodzenie. 

14. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą 

większością głosów jego Członków. W razie równej liczby głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 

15. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich 

wynagrodzenia. 

16. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie. 

 

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI 

 

17. Zarząd może Powołać Radę Programową Fundacji. 

18. Rada Programowa Fundacji stanowi ciało doradczo-opiniotwórcze i jest 

organem wspomagającym Zarząd. 

19. Członków i Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Zarząd na czas 

nieokreślony. 



20. Członek Rady Programowej Fundacji traci uprawnienia do wykonywania 

tej funkcji: 

A) Z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu. 

B)Z chwilą śmierci. 

C) Z chwilą odwołania przez Zarząd. 

21. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby, których 

działalność na rzecz Fundacji wydatnie podnosi jej efektywność oraz wzmacnia 

jej prestiż oraz sponsorzy a także osoby, które wspierają Fundację 

organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo. W skład Rady Programowej 

Fundacji mogą zostać powołane również osoby o znacznym autorytecie 

społecznym oraz wybitnych osiągnięciach naukowych i zawodowych w 

różnych dziedzinach. 

22. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy wyrażanie opinii w sprawach 
przekazanych jej przez Zarząd oraz przedkładanie Zarządowi propozycji 

działań programowych a tekże wyrażanie opinii w przedmiocie priorytetów w 

bieżącej działalności Fundacji i występowanie do Zarządu z wnioskami 

dotyczącymi kierunków działalności Fundacji. 

23. Zarząd ma obowiązek, w miarę możliwości, brać pod uwagę w swoich 

działaniach wszystkie wskazania Rady Programowej Fundacji. 

24. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie 

żadziej jednak niż raz w roku. 

25. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje przewodniczący Rady 

Programowej Fundacji. 

26. Rada Programowa Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością 

głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczągego. 

27. Z każdego posiedzenia Rady Programowej Fundacji sporządza się protokół. 

Protokół Rada Programowa Fundacji przekazuje Zarządowi, który prowadzi 

dokumentację uchwał Rady Programowej Fundacji. 

28. Rada Programowa Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu, może tworzyć 

i znosić zespoły programowe, określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy. 

29. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady 

Programowej Fundacji oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są 

istotne dla działalności Fundacji. 

VI. Postanowienia końcowe. 

 

1. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością 
głosów. 

2. Likwidacja Fundacji: 

A) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów lub w razie 



wyczerpania środków i majątku Fundacji. 

B) Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz 

fundacji wskazanej przez Zarząd. 

3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie do 31 marca 

sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym. 

 


