STATUT

Fundacji na rzecz rozwoju probacji „Probare”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare, zwana dalej Fundacją, działa na

podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Martuszewicza, zwanego dalej

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Barbarą
Skoczyńską – Soroko w siedzibie Jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Lądowej
1/3 lok. 6 w Warszawie, pod Repertorium A nr 3670/2012 w dniu 24.07.2012r.
§2
Fundacja będzie działała pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju probacji „Probare”
Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
§3
Fundacja może powoływać filie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju, w zakresie

niezbędnym dla realizowania wyznaczonych celów.
3. Dla realizacji swoich celów poza granicami kraju, Fundacja może posługiwać się

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§6
Fundacja posiada osobowość prawną.
§7
Właściwym ministrem jest Minister Sprawiedliwości.
§8
Fundacja używa pieczęci z podstawowymi danymi identyfikującymi o treści: Fundacja
na rzecz rozwoju probacji „Probare”.
§9
Fundacja może ustanawiać tytuły i odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym, zasłużonym dla
fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§10
Cele Fundacji:
1. Rozwój idei probacji w zakresie propagowania i rozwoju kar nieizolacyjnych,

alternatywnych

oraz

nowoczesnych

rozwiązań

resocjalizacyjnych

i wychowawczych.
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2. Wspieranie rozwoju i promocji kurateli sądowej w Polsce.
3. Wspieranie działalności organów samorządu kuratorskiej służby sądowej.
4. Działanie na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz

przeciwdziałania patologiom społecznym.
5. Działalność na rzecz rodziny i upowszechniania ochrony praw dziecka.

§11
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. inicjowanie działań służących rozwojowi probacji w Polsce, m. in. przez

finansowanie prac środowisk naukowych i zespołów badawczych, pracujących
w obszarach nauk związanych z resocjalizacją,
2. inicjowanie opracowania aktów prawnych, służących rozwojowi probacji

w Polsce,
3. organizowanie i finansowanie między innymi specjalistycznych seminariów,

konferencji, kursów, zjazdów, szkoleń i innych, służących realizacji celów
wymienionych w §10,
4. współpracę z organami samorządu kuratorskiej służby sądowej w Polsce oraz

finansowanie jej działalności, w szczególności Krajowej Rady Kuratorów,
5. działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych,
6. propagowanie

i popularyzację w środkach masowego przekazu celów

wymienionych w §10,
7. współpracę

z

władzami

rządowymi,

samorządowymi

i

organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
8. współpracę ze służbami probacyjnymi za granicą,
9. wspieranie działań na rzecz ochrony prawnej dziecka i rodziny,
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10. wspieranie

i promowanie inicjatyw legislacyjnych oraz inwestycyjnych,

służących rozwojowi instytucji probacyjnych oraz ochrony prawnej rodziny
i dziecka w Polsce,
11. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

§ 12
Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo
w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych
zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 14
Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. dotacji i subwencji,
3. dochodów z kiermaszów, aukcji, zbiórek i innego rodzaju przysporzeń

majątkowych, pochodzących z imprez publicznych organizowanych przez
Fundację lub na jej rzecz, a poczynionych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne
lub prawne,
4. dochodów z majątku Fundacji.
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§15
Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na działalność
statutową.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§16
Organem sprawującym władze w Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§17
1. Fundator powołuje członków pierwszego składu Zarządu spośród członków

Kuratorskiej Służby Sądowej. Następnych członków Zarządu na miejsce osób,
które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje
swą uchwałą Zarząd, spośród członków Kuratorskiej Służby Sądowej.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, wybieranych na 4 letnią

kadencję.
3. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator.
4. Prezes Zarządu powołuje spośród grona tworzącego Zarząd Wiceprezesa oraz

Sekretarza Zarządu.
5. Po upływie pierwszej kadencji albo na skutek wystąpienia okoliczności

określonych w pkt 8, Prezesa Zarządu powołują spośród członków Kuratorskiej
Służby Sądowej lub ze swego grona członkowie Zarządu.
6. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji, odwołania bądź śmierci

jego członka.
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9. Odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienia go członkostwa w Zarządzie,

może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Zarządu Fundacji.
10. Odwołanie członka Zarządu następuje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu,
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3. wydalenia z Kuratorskiej Służby Sądowej,
4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji.

11. Zarząd Fundacji w całości może być odwołany uchwałą własną, podjętą
jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
12. W razie podjęcia uchwały zgodnie z pkt. 11, ustępujący Zarząd dokonuje
czynności przewidzianych w pkt. 1.
§18
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
§19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji oraz podejmowanie decyzji
w sprawach przysporzeń majątkowych oraz wydatkowania jej środków,
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e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji lub celów Fundacji,
f) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
g) realizowanie celów statutowych Fundacji,
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej Fundacji,
j) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
k) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności i przedkładanie ministrowi
sprawiedliwości oraz udostępnianie opinii publicznej,
l) podejmowanie innych decyzji, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
Fundacji oraz realizacji jej celów statutowych.
§20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, informując wszystkich członków Zarządu,

co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy

Prezesa Zarządu lub na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
4. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem.
5. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
6. Zarząd podejmuje decyzje poprzez uchwały, zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy jego członków, jeżeli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Prezesa Zarządu.
7. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję nieodpłatnie.
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8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu wykonywania swoich zadań

statutowych zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów, w szczególności
podróży,

zakwaterowania

i

reprezentacji,

a

także

innych

związanych

z wykonywanymi na rzecz Fundacji zadaniami.

Sposób reprezentacji
§21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych bądź

niemajątkowych składa Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – samodzielnie
bądź dwaj Członkowie Zarządu łącznie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000,00 zł wymagany jest podpis

dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§22
Zarząd Fundacji może powołać Radę Naukową Fundacji dla realizacji celów
statutowych.
§23
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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§24
Fundacja nie może połączyć się z inną fundacją.
§25
Fundacja może zatrudniać pracowników.
§26
Zakazuje się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań

majątkiem Fundacji

w stosunku do członków Zarządu lub pracowników oraz osobom, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej,
opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej Zarządu 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 jej Zarządu lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie Zarządu lub ich bliskich.
§27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Zarząd zawiadamia Ministra Sprawiedliwości o likwidacji Fundacji.
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3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Środki

finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostają

spożytkowane zgodnie z celami Fundacji.

Warszawa 24 lipca 2012 roku

Andrzej MARTUSZEWICZ
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