STATUT FUNDACJI „POLSKA OD NOWA”
(dalej jako: „Statut”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1)

2)

3)
4)

Fundacja pod nazwą „Fundacja Polska Od Nowa”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez
Szymona Hołownię zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19
września 2019 roku przez Zbigniewa Tomaszkiewicza – notariusza w Kancelarii Notarialnej przy
Alei Wielkopolskiej 28 w Poznaniu (Rep. A 5380/2019; dalej jako „Akt Fundacyjny”).
Fundacja w ramach swojej działalności zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych. W języku angielskim Fundacja posługuje się nazwą „Poland Re
New”.
Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy „PON” oraz wyróżniającym ją logotypem.
Fundacja działa na podstawie polskiego prawa o fundacjach oraz niniejszego Statutu.
§2

1)
2)

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
koniecznym dla realizacji celów określonych w niniejszym Statucie, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami kraju.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§3
1)

Celami Fundacji są:
a.
działanie na rzecz stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności
na wspomaganiu wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji
działających na rzecz dobra publicznego,
b.
propagowanie idei odpowiedzialności za otaczający świat, integracji, wspólnotowości i
solidarności,
c.
podnoszenie jakości debaty publicznej w Polsce,
d.
wspieranie działań dotyczących efektywności energetycznej, ochrony środowiska
naturalnego,
e.
wspieranie osób wykluczonych, marginalizowanych, wyrównywanie szans dzieci,
młodzieży i osób dorosłych,
f.
wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
g.
kształtowanie postaw obywatelskich.

2)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a.
sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii oraz prowadzenie szkoleń, seminariów i
wykładów,
b.
działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz upowszechnienia wiedzy o zjawiskach
będących przedmiotem działalności fundacji,
c.
mobilizowanie do obywatelskiej aktywności,
d.
współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, podmiotami gospodarczymi,
środkami masowego przekazu,
e.
wykorzystanie nowoczesnych mediów oraz technologii,

apelowanie do władz publicznych i innych podmiotów, inicjowanie obywatelskich
postulatów zmian prawa, uczestnictwo w procesach konsultacyjnych.
Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją.
f.

3)

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§4
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero
groszy) przekazany przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

1)

2)
3)
4)

1)
2)

§5
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i
subwencji oraz grantów, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku
Fundacji, umów sponsorskich.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane
na realizację celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W sprawach darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego składa Prezes Zarządu.
Fundacja może gromadzić środki pieniężne w walucie polskiej oraz w walutach obcych na
właściwych rachunkach bankowych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§6
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie
zadań na podstawie właściwych umów.
ORGANY FUNDACJI
§7

Organami Fundacji są:
a.
Zarząd Fundacji,
b.
Rada Fundacji.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

§8
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, przy czym w przypadku Zarządu
jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Pierwszym Prezesem Zarządu jest osoba wskazana przez Fundatora.
Kadencja Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata. Funkcję Członka
Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
Zarząd Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organu.
Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. W przypadku powołania
Zarządu wieloosobowego, każdy Członek Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Fundacji
samodzielnie.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z
działalności Fundacji,
b.
realizowanie zadań wyznaczonych przez Radę Fundacji,
c.
zarządzanie majątkiem Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.
Zarząd może podejmować uchwały na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

9)
10)

11)
12)

13)

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w siedzibie Fundacji.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek innego
Członka Zarządu, Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji zgłoszony na piśmie listem
poleconym lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odczytania z przynajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu może podejmować uchwały bez
zwołania posiedzenia Zarządu.
Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a.
upływu dwuletniej kadencji,
b.
rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
c.
śmierci,
d.
skazania prawomocnym wyrokiem za działania niezgodne z prawem, prowadzone w
ramach aktywności związanej z działalnością Fundacji,
e.
w przypadku naruszenia Statutu lub działania na szkodę Fundacji, potwierdzonych
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub decyzją ministra właściwego dla
Fundacji.
W przypadku wygaśnięcia Mandatu Prezesa Zarządu, do czasu wyboru Prezesa Zarządu przez
Radę Fundacji, pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu jest Przewodniczący Rady Fundacji.
§9
Rada Fundacji składa się z jednej do trzech osób, przy czym w przypadku Rady jednoosobowej,
jedyny Członek Rady Fundacji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
Rada Fundacji jest organem nadzorczym Fundacji.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a.
nadzór nad działalnością Fundacji,
b.
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c.
zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
d.
zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji,
e.
podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
f.
wybór Członków Zarządu,
g.
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu oraz udzielanie
Członkom Zarządu absolutorium.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, wskazując jednocześnie osobę mającą
pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku śmierci Fundatora, Członków
Rady Fundacji powołują i odwołują obecni Członkowie Rady Fundacji. Postanowienie zdania
drugiego stosuje się do wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji pełnią tę funkcję od dnia powołania do dnia odwołania albo
rezygnacji złożonej na ręce Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji albo śmierci.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji
nie rzadziej niż dwa razy do roku.

ZMIANA STATUTU
§ 91
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością
głosów, przy czym Fundator ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przyjęcia zmiany Statutu Fundacji.

1)
2)
3)
4)

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 10
Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

____________________
Podpis Fundatora

