
STATUT 
FUNDACJI PRODRIVER 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1.  Fundacja Prodriver, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Roberta Barysa, zwanego dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza – Roberta Kuleszę w kancelarii notarialnej w 
Tarnowie, ul. Ochronek 6/4, w dniu 6 marca 2014 roku.  

 
§ 2 

1.  Siedzibą Fundacji jest Tarnów. 
2.  Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach. 
 

§ 3 
1.  Fundacja posiada osobowość prawną. 
2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju. 
 

§ 4 
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 
§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 6 
Celem głównym Fundacji jest realizowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (w skr. BRD), a w szczególności: 
1.   edukacja uczestników ruchu drogowego w każdym wieku, w szczególności dzieci i 

młodzieży, 
2.   promowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym, 



3.   pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych, 
4.   promowanie trzeźwości za kierownicą, 
5.   doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego w społeczeństwie, 
6.   tworzenie warunków dla poprawy ruchu drogowego, 
7.   promowanie kulturalnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,  
8.   popularyzacja zasad BRD wśród dzieci i młodzieży, 
9.   popularyzacja ekojazdy oraz doskonalenia techniki jazdy i jazdy defensywnej, 
10.  wspieranie działań na rzecz pierwszej pomocy przedmedycznej na drodze, 
11.  inicjowanie, wprowadzanie i popularyzacja transportu zrównoważonego, 
12.  wspieranie motosportu, 
13.  pomoc w rozwoju młodych talentów i wspieranie dzieci i młodzieży w uprawianiu 

sportów motorowych,  
14.  resocjalizacja sprawców wypadków i profilaktyka w zakresie BRD. 

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1. organizowanie szkoleń, konkursów, spektakli, wystaw, imprez, zawodów, pokazów, 

warsztatów, seminariów, dyskusji, konferencji i wizyt studyjnych,  
2. wyjazdy i szkolenia w ramach realizowanych projektów i programów wymiany 

międzynarodowej, 
3. działalność wydawniczą, promocyjną, produkcja filmów, audycji i reportaży służące 

realizacji celom statutowym, 
4. działalność naukowo-badawczą, realizację projektów B+R, w szczególności dot. 

obserwacji i analiz  zdarzeń w ruchu drogowym, 
5. realizowanie i uczestnictwo w projektach realizowanych ze środków publicznych i 

prywatnych w tematyce związanej z celami statutowymi,  
6. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach w kraju i za 

granicą,  
7. działanie na rzecz tworzenia przestrzeni do realizacji celów statutowych dla pomysłów i 

inicjatyw wśród obywateli i dla wdrażania projektów wielosektorowych,  
8. prowadzenie dialogu z władzami publicznymi Polski i Unii Europejskiej oraz 

występowanie z wnioskami o wprowadzanie i/lub modyfikowanie uregulowań prawnych 
w sprawach związanych z celami Fundacji, 

9. inne działania pozwalające na realizację celów statutowych. 
 

 
Rozdział III. Maj ątek i dochody Fundacji 

 
§ 8 

1. Początkowy majątek Fundacji stanowią dobra przekazane przez Fundatora w akcie 
ustanowienia Fundacji (kapitał majątkowy i specjalistyczny sprzęt do nauki BRD), zaś w 
trakcie rozwoju działalności Fundacji jej majątek mogą również stanowić:  
a. środki pieniężne,  
b. ruchomości,  



c. nieruchomości, 
d. wierzytelności,  
e. prawa własności intelektualnej.  

 
§ 9 

1.  Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
a. darowizn, spadków, zapisów i odpisów podatkowych, 
b. dotacji i subwencji, 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d. dochodów z majątku fundacji, 
e. odsetek bankowych. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 
na działalność statutową. 

3.  Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.  
4.  Majątek Fundacji nie może służyć do: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 na rzecz członków jej 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

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

5.  Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie swoich celów 
statutowych wymienionych w § 6.  

6. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą związaną z realizacją działań określonych w statucie, a dochód z niej jest 
wówczas przeznaczony na jej majątek i realizację celów statutowych.  
 

 
Rozdział IV. Władze Fundacji 

 
§ 10 

1.  Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 



 
2. Decyzje wszystkich władz Fundacji podejmowane są w formie uchwał.  
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 
 

 
Rada Fundacji 

 
§ 11 

1.  Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i 
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.  

2.  Rada składa się z 3 do 4 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera 
ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady 
powołuje się w następujący sposób: 

a. w przypadku utraty członkostwa któregoś z jej członków na skutek powodów 
wymienionych w § 11 pkt. 7, nowych członków na miejsce osób, które utraciły 
członkostwo powołują pozostali urzędujący członkowie Rady lub – w przypadku utraty 
funkcji przez wszystkich członków Rady jednocześnie – nowych członków powołuje 
Fundator,  

b. w momencie wygaśnięcia kadencji urzędującej Rady: w przypadku braku chęci 
przedłużenia urzędowania na kolejną kadencję każdy członek proponuje nowego 
kandydata na swoje miejsce. W przypadku braku wskazania następcy przez któregoś z 
członków za dobór nowego kandydata odpowiada Fundator.  

4.  Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
5.  Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 
6. Członkowie Rady w momencie ich powoływania nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.  
 
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka. 

 

 
§ 12 

Do zadań Rady należy: 
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd zmian w statucie, 



3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium, 

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w uzasadnionych przypadkach takich jak 
rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz 
Fundacji lub utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

 
 

§ 13 
1.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu. 
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu 

bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków 
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia wniosku. 

5.  Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego inny członek 

Rady. 

 
Zarząd 

 
§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią 
kadencję.  

2.  Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
3.  Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu powołuje się 

w następujący sposób: 
a. w przypadku utraty członkostwa któregoś z jej członków na skutek powodów 

wymienionych w § 14 pkt. 4, nowych członków na miejsce osób, które utraciły 
członkostwo powołują pozostali urzędujący członkowie Zarządu lub – w przypadku utraty 
funkcji przez wszystkich członków Zarządu jednocześnie – nowych członków powołuje 
Rada,  

b. w momencie wygaśnięcia kadencji urzędującego Zarządu: w przypadku braku chęci 
przedłużenia urzędowania na kolejną kadencję każdy członek proponuje nowego 
kandydata na swoje miejsce. W przypadku braku wskazania następcy przez któregoś z 
członków za dobór nowego kandydata odpowiada Fundator.  

4.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 
nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; utrata praw obywatelskich na 
mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni 



członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze 
uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 

6. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Fundacji, jest jej organem 
wykonawczym i ponosi pełną odpowiedzialność za jej wszelką działalność.  

 
§ 15 

1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2.  Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
f. dokonywanie zmian w statucie, 
g. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

3.  Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 
działalności Fundacji. 

 

§ 16 
1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku.  
2.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację o terminie pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  
3.  O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
 
 

Sposób reprezentacji 
 

§ 17 
1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może 
samodzielnie każdy z członków Zarządu. 
2.  Zaciąganie zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 50000 zł musi się odbywać przy 

udziale Prezesa. 

 
 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
Fundacja może się połączyć z innymi organizacjami w formie zrzeszeń lub konfederacji. 
 

§ 19 
1.  Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2.  O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Radę, a następnie ministra właściwego do spraw 



infrastruktury i rozwoju. 
3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 
 

Tarnów, 31 marca 2014 r.  
podpis Fundatora 
 
Robert Barys 
 
……………………….. 

 
 

 


