
STATUT 

Fundacji „EX BONO” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja EX BONO, zwana w dalszej treści statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz niniejszego 

statutu. 

§ 2 

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole. 

4. Fundacja może powoływać oddziały i otwierać biura i przedstawicielstwa oraz 

przystępować do innych fundacji o zbliżonych celach statutowych. 

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

6. Fundacja posiada osobowość prawną. 

Rozdział II 

Cele, zadania i zakres działania Fundacji 

§ 3 

Fundacja realizuje poniższe cele: 

1. Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym., 

2. Poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz readaptacja 

skazanych  

3. Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, 

4. Pomoc prawna i psychologiczna świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, 

5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, organizowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje zawodowe osobom zwalnianym z zakładów karnych.  

6. Profilaktyka zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.  

7. Pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na 

wolności, 

8. Ochrona i promocja zdrowia, w tym poprzez profilaktykę uzależnień od alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych,  



9. Promowanie mediacji jako trwałego sposobu pozasądowego rozwiązywania sporów 

zwłaszcza na gruncie prawa cywilnego, wspieranie działań edukacyjnych w zakresie 

mediacji, współpraca z sądami na rzecz wspierania mediacji, 

10. Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród 

obywateli, 

11. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw 

innych obywateli, 

12. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości, 

13. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, 

14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

15. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

16. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

18. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

19. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka i ludzkiego życia, 

21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§4 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie osobom potrzebującym wsparcia prawnego, psychologicznego oraz 

społecznego, świadczonego przez osoby posiadające wykształcenie oraz kwalifikacje w 

danej dziedzinie. 

2. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki 

nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Udzielanie pomocy prawnej osobom, których prawa i wolności zostały naruszone przez 

niezgodne z prawem działania i zaniechania przez aparatu państwowego oraz organów i 

instytucji publicznych Udzielanie pomocy prawnej osobom niepełnosprawnym oraz 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

4. Propagowanie problematyki pomocy  postpenitencjarnej, 

5. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych mających na celu zapobieganie przestępczości 

i uaktywniania społecznej readaptacji osób skazanych, 



6. Organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji dotyczących uzależnień oraz 

szeroko rozumianej patologii społecznej, w tym także dla osób zajmujących się 

świadczeniem pomocy (pomocy psychologicznej, prawnej, socjoterapeutycznej, 

medycznej itp.) na rzecz innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 

dyskryminowanych społecznie, 

7. Organizowanie różnych form edukacji społecznej (w tym psychoedukacji) na rzecz osób 

zagrożonych marginalizacją, izolacją oraz wykluczeniem społecznym, 

8. Współpracę z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w zakresie objętym 

celami Fundacji. 

9. Współpracę z instytucjami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami 

pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. 

10. Organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć: 

a. naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju 

wiedzy,  

b. oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 

upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je 

do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie 

różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, 

szkoleń, spotkań i konferencji; 

c. kulturalnych, poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego 

rodzaju imprez kulturalnych, 

d. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 

zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do 

życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich, 

e. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez 

przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób 

niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć 

rehabilitacyjnych, 

f. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizowanie lub finansowanie 

różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży, 

wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych. 

11. Inne działania służące realizacji celów Fundacji. 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Majątek Fundacji 

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) 

wniesiony przez Fundatorów oraz składniki majątkowe i środki finansowe pozyskane w 

trakcie działania Fundacji. 

2. Majątek fundacji mogą stanowić również: 

a. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy oraz granty, 

b. subwencje, 

c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

d. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

e. dochody ze zbiórek publicznych i imprez publicznych. 

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz 

pokrycie kosztów jej działania. 

4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem. 

§6 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

§7 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu 

lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji 

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. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji. 



Rozdział IV 

 

Organy Fundacji 

§8. 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji 

2. Zarząd Fundacji 

§9. 

 

1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 6 osób.  Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje 

Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę 

funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada wybiera 

ze swojego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów. 

 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

3. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwały w obecności co najmniej dwóch 

trzecich członków rady zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Fundacji. 

4. Kadencja Rady Fundacji jest bezterminowa, z zastrzeżeniem ust. 7. 

5. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem jej Zarządu. Członek 

Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej. 

6. Nie mogą być członkami Rady Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku: 

a) rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji, złożonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (i) na ręce Prezesa Zarządu Fundacji lub członka 

Zarządu Fundacji bądź (ii) na ręce Członka Rady Fundacji w przypadku 

braku prawidłowego obsadzenia Zarządu Fundacji, 

b) śmierci członka Rady, 



c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§10. 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady. 

3. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej 

inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. 

4. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co 

najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi 

aprobatę dla takiego wniosku. 

§11. 

Do zadań Rady należy: 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

2. Wyznaczanie głównych punktów działalności Fundacji. 

3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych członków Zarządu na 

wniosek członka Rady, przy czym pierwszy Zarząd jest powoływany przez Fundatora. 

4. Zawieranie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług z członkiem Zarządu. 

5. Ocena pracy Zarządu, na podstawie rozpatrywania i zatwierdzania sporządzonych 

przez Zarząd corocznych sprawozdań z działalności  i sprawozdań finansowych. 

§12. 

1. Zarząd Fundacji składa się z  jednego lub więcej członków. 

2. Członek Zarządu powoływany jest na czteroletnią kadencję. 

3. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji. 

§13. 

Wszelkie sprawy związane z działalnością Fundacji należą do zakresu działania Zarządu. 

 

 

 



§14. 

1. Zarząd Fundacji zarządza Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz spełniając swoje 

obowiązki należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, 

niniejszego statutu oraz uchwał podjętych przez Radę Fundacji.  

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu jednoosobowego składa 

Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania 

oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu 

samodzielnie 

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów; 

b) realizacja celów statutowych Fundacji; 

c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

e) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji, 

oraz ich tworzeniu; 

f) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu; 

g) przyjmowanie darowizn, spadków oraz subwencji; 

h) powoływanie Rady Programowej jako ciała doradczego; 

i) zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji; 

j) inne sprawy niezastrzeżone niniejszym Statutem do kompetencji Rady 

Fundacji; 

k) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji. 

4. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Fundacji, złożonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (i) na ręce Prezesa Zarządu Fundacji lub członka 

Zarządu Fundacji bądź (ii) na ręce Członka Rady Fundacji w przypadku braku 

prawidłowego obsadzenia Zarządu Fundacji; 

b) śmierci członka Zarządu Fundacji; 



c) pozbawienia praw publicznych lub skazania prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§. 15 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na zgłoszony 

na piśmie wniosek pozostałych członków Zarządu. 

3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

4. W przypadku wieloosobowego Zarządu Fundacji, Zarząd podejmuje decyzje na 

posiedzeniach, w formie uchwał, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu 

Fundacji, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

5. W następujących sprawach Zarząd Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie: 

a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji, 

b) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawie zmian w statucie, połączenia z 

inną fundacją, likwidacji Fundacji. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać 

wynagrodzenie. 

8. W stosunkach z członkami Zarządu Fundacji Fundację reprezentuje Rada Fundacji. 

§16 

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową. 

2. Rada Programowa ma głos doradczy i wyznacza główne kierunki działania Fundacji. 

3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawicie dziedzin, które obejmują cele 

Fundacji. 

4. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji. 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Reprezentacja 

§17 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego składa 

Prezes. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

może złożyć każdy z członków Zarządu. 

2. Każdy z członków zarządu może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do 

reprezentowania Fundacji. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu 

§18 

1. Statut Fundacji może być zmieniony. 

2.  Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Fundator. Po śmierci 

Fundatora decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji. 

 

Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

§19 

1. Fundacja ulega likwidacji na skutek decyzji podjętej przez Fundatora, a w przypadku 

śmierci Fundatora Rada Fundacji, którzy określą przeznaczenie majątku i sposób 

likwidacji Fundacji 

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora, lub w 

przypadku śmierci Fundatora przez Radę Fundacji. 

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu. 

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na rzecz 

działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§20 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji mógłby 

ulec istotnej zmianie. 



3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga 

akceptacji Fundatora, a w razie śmierci Fundatora Rady Fundacji pod rygorem 

nieważności 

§21 

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Sprawiedliwości 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

§22 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowy Rejestrze Sądowym. 

 


