REGULAMIN
SYSTEMU Pro Bono
FUNDACJI „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
pod honorowym patronatem prof. Władysława Bartoszewskiego
przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 26 stycznia 2009 r.
(tekst jednolity)

PREAMBUŁA

W imię odpowiedzialności za przyszłość Europy,
w imię propagowania porozumienia między społeczeństwami, w imię pokojowego
współistnienia
przeszłości i przyszłości oraz poszerzania świadomości
tych wartości wśród uczestników życia gospodarczego - Fundacja otwiera możliwość
wspierania swojej działalności dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Świadomi
potrzeby umacniania więzi pomiędzy Fundacją a instytucjami życia gospodarczego,
wzajemnych korzyści z trwałych kontaktów pomiędzy Fundacją a praktyką gospodarczą
oraz słuszności większej otwartości życia gospodarczego na potrzeby społeczne
zamierzamy i deklarujemy co następuje:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.
1.

2.

3.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, zwana dalej „Fundacją”
umożliwia
wspieranie
swojej
działalności
statutowej
osobom
fizycznym,
przedsiębiorcom, fundacjom, stowarzyszeniom, zwanymi dalej „Podmiotami
Wspierającymi”.
Regulamin Systemu Pro Bono dla Porozumienia Europejskiego, zwany dalej
„Regulaminem” jest podstawą działania Systemu Pro Bono dla Porozumienia
Europejskiego określając przywileje i zobowiązania Podmiotów Wspierających oraz
Fundacji.
Uczestnictwo Podmiotów Wspierających jest dobrowolne i może być przez Podmiot
Wspierający zakończone w każdym momencie.
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Cel Systemu Pro Bono
§2.
1.
2.

Celem Systemu Pro Bono jest umożliwienie Podmiotom Wspierającym aktywnego
wspierania oraz poszerzania działalności statutowej Fundacji.
Cel Systemu Pro Bono realizowany jest poprzez:
a) wspieranie finansowe działalności statutowej Fundacji przez Podmioty
Wspierające,
b) wspieranie działalności statutowej przez Podmioty Wspierające w drodze
świadczenie usług bądź dostarczania dóbr w ramach przedmiotu działalności
Podmiotu Wspierającego,
c) objęcie patronatem poszczególnych projektów organizowanych przez Fundację
prowadzonych w ramach działalności statutowej Fundacji,
d) wspieranie finansowe poszczególnych projektów organizowanych przez Fundację
prowadzonych w ramach działalności statutowej Fundacji,
e) inne formy wsparcia projektów organizowanych przez Fundację, w szczególności
wręczanie nagród, stypendiów, pomoc w ramach przedmiotu działalności
Podmiotów Wspierających,
f) inne formy wsparcia wyżej nie wymienione ustalone pomiędzy Fundacją
a Podmiotem Wspierającym.
Podmioty Wspierające
§3.

1.

Podmiotem Wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
do czynności prawnych, która odpowiada następującym warunkom:
a) w swojej działalności kieruje się zasadami etyki biznesu,
b) przedmiot działalności nie jest sprzeczny z działalnością statutu Fundacji,
c) zamierza aktywnie wspierać i działać na rzecz propagowania takich wartości jak
porozumienie między społeczeństwami, w imię pokojowego współistnienia
przeszłości i przyszłości.

2.

Status Podmiotu Wspierającego uzyskuje się w drodze złożenia „Oświadczenia
o przystąpieniu do Systemu Pro Bono”.

3.

Podmiot Wspierający w zależności od intensywności i formy wspierania działalności
statutowej Fundacji uzyskuje status:
a) Złoty Mecenas
b) Srebrny Mecenas
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c) Brązowy Mecenas
d) Donator Fundacji
e) Donator Programu
f) Przyjaciel Fundacji
4.

Zasady przyznawania statusu dla Podmiotu Wspierającego określone są w Załączniku
Nr 1 do Regulaminu.

5.

Na wniosek Podmiotu Wspierającego, Fundacja może przyznać awans Podmiotowi
Wspierającemu, jeżeli Podmiot Wspierający uprawdopodobni spełnienie co najmniej
dwóch warunków:
a) aktywnie przyczynia się do propagowania Systemu Pro Bono,
b) wsparcie udzielane Fundacji jest niewspółmiernie duże w stosunku do rozmiaru
przedsiębiorstwa Podmiotu Wspierającego, ilości osób zatrudnionych oraz
obrotów rocznych,
c) wspiera aktywnie System Pro Bono co najmniej przez 3 lata,

6.

Status Podmiotu Wspierającego ustaje w następujących przypadkach:
a) złożenia pisemnego oświadczenia
z Systemu Pro Bono,

Podmiotu

Wspierającego

o wystąpieniu

b) Podmiot Wspierający przestał spełniać warunki wymienione w §3 ust. 1 lit. a)-c)
Regulaminu.
7.

Z chwilą ustania statusu Podmiotu Wspierającego, Partner Wspierający traci
przywileje określone w §4 Regulaminu.

Przywileje Podmiotów Wspierających
§4.

1.

Podmiotom Wspierającym przysługują nieodpłatnie przywileje oraz pomoc ze strony
Fundacji.

2.

W zależności od statusu Podmiotu Wspierającego przysługują w szczególności
następujące przywileje:
a) umieszczenie logo Podmiotu Wspierającego w budynkach i pomieszczeniach
należących do Fundacji w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, które zostało z jego
środków dofinansowane, wyremontowane lub wyposażone,
b) umieszczenie logo oraz odnośnika do strony internetowej Podmiotu Wspierającego
w części serwisu internetowego Fundacji poświęconego Systemowi Pro Bono,
c) prawo oficjalnego wykorzystania statutu Podmiotu Wspierającego Fundacji,
w szczególności w kontaktach z mediami, publikacjach, witrynach internetowych,
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d) umieszczenie informacji o Podmiocie Wspierającym wraz z logo w materiałach
informacyjnych o Fundacji lub Projektach realizowanych przez Fundację,
e) uczestnictwo w dorocznych spotkaniach Partnerów Wspierających Fundację,
f) udostępnianie infrastruktury Fundacji lub infrastruktury podmiotów należących do
Fundacji, w szczególności sal konferencyjnych, auli wykładowych, sprzętu
audiowizualnego, cateringu, pokoi hotelowych na preferencyjnych warunkach,
g) informowanie mediów o najważniejszych inicjatywach
współpracy Fundacji z Partnerem Wspierającym.

podejmowanych

we

Postanowienia Końcowe
§5.

1.

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2009 r.

2.

Fundacja zobowiązuje się do poinformowania Podmiotów Wspierających o każdej
zmiany Regulaminu oraz Załączników,

3.

Wszelkie zmiany Regulaminu oraz Załączników znajdują zastosowanie wobec
Podmiotów Wspierających z dniem 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

4.

Uczestnictwo w Systemie Pro Bono przez Podmioty Wspierające nie rodzi praw
i obowiązków możliwych do dochodzenia na drodze sądowej i przystąpienie do
systemu Pro Bono nie skutkuje zawarciem umowy w rozumieniu kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Podmioty Wspierające – Wymagania i Przywileje.
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o przystąpieniu do systemu Pro Bono.
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