Statut Fundacji
„Projekt Kobiety”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą “Projekt Kobiety”, (zwana dalej „Fundacją“),
ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu […] roku o
numerze Rep. A nr […] przed notariuszem Dorotą Pronobis - Prońską
prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Tamka 29 lok. 29 00-355
Warszawa, przez Panią Zofię Ławrynowicz legitymującą się dowodem osobistym
o numerze i serii: CBB 279350, posiadającą numer PESEL: 64042605261,
zamieszkałą w przy ul. Adama Mickiewicza 7A/7 w Stargardzie, (zwaną dalej
„Fundatorem“) i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203 j.t.) oraz niniejszego statutu (zwanego
dalej „Statutem“).
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 4.
1.
2.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
jednakże w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe
i czasowe placówki terenowe, wyodrębnione jednostki organizacyjne
(zwane dalej „Oddziałami“).
§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 6.

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem
swojej nazwy w wybranych językach obcych.
§ 7.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds.
Oświaty i Wychowania.
§ 8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz
wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
§ 9.
Fundatorem jest osoba, która ustanowiła Fundację na podstawie aktu
notarialnego, o którym mowa w § 1 Statutu. Fundator może pełnić funkcję w
organach Fundacji, a w szczególności funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 10.
Fundacja po spełnieniu ustawowych kryteriów może domagać się uzyskania
statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96
poz. 873). Decyzję w tym zakresie może podjąć Zarząd w drodze uchwały.
Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
mających na celu uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku
publicznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 11.
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo
użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:
1. poszukiwań twórczych w zakresie sztuk wizualnych;
2. szerzenia wartości humanistycznych;
3. propagowania dziedzictwa kulturowego;

4. współpracy z instytucjami kultury i oświaty przy tworzeniu i organizowaniu
projektów edukacyjnych, stypendialnych, artystycznych i charytatywnych,
a także wspierania i promowania tą drogą wszelkich inicjatyw z zakresu
branży artystycznej i kreatywnej;
5.

prowadzenia działalności twórczej związanej ze sztukami wizualnymi,
kulturą oraz edukacją;

6.

propagowania wizerunku kobiet aktywnych zawodowo oraz kobiet
zaangażowanych społecznie;

7. podkreślenia i przybliżenia roli kobiet w historii i dziedzictwie świata;
8. prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9. promowania artystów tworzących prace o tematyce kobiecej;
§ 12.
1.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez wszystkie lub niektóre
z następujących działań:

a)

inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe
programów edukacyjnych dla kobiet;

b)

prowadzenie i finansowanie akcji informacyjnych i szkoleniowych oraz
kampanii społecznych zgodnych ze Statutem Fundacji;

c) promowanie sztuk wizualnych w przestrzeniach publicznych;
d)

organizowanie wystaw, spotkań autorskich, festiwali, warsztatów,
konkursów, przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, sportowych i
rekreacyjnych oraz innych form wspierania rozwoju kultury;

e) współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw objętych niniejszym
Statutem;
f)

członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i
zagraniczne o celach statutowych tożsamych lub zbieżnych z celami
Fundacji;

g)

współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbliżone do celów
Fundacji, lub które zechcą wspierać realizację celów statutowych
Fundacji;

h)

organizowanie akcji charytatywnych i innych form działalności
charytatywnej;

i)

inicjowanie i organizację spotkań służących promowaniu/wspieraniu
równości praw kobiet i mężczyzn;

j)

szeroko rozumiane szerzenie wiedzy i kultury w sprawach objętych
celami statutowymi Fundacji;

k)

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji celów
statutowych;

l)

prowadzenie działań marketingowych oraz reklamowych mających na
celu budowanie wizerunku, a także promocję organizowanych eventów;

m)

organizowanie i wspieranie sesji zdjęciowych oraz produkcji
reklamowych.

2.

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych,
Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie
działalność innych instytucji, organizacji i osób fizycznych, która jest
zbieżna z celami Fundacji.

3.

Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy
uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja
jest zgodna z misją i celami Fundacji.

4.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja
może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla
osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć
charakter wsparcia organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych
funduszy z innych źródeł.

5.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować
postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed
organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji
publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.

6.

Fundacja działa poprzez:

a) osobistą pracę Członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy
Fundacji nad realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust. 1;
b) finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie
poprzedzającym;
7.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane
jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych
obowiązków.
§ 13.

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, jak również przystępować
do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych osób prawnych.

2.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód
przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 14.

1.

Majątek Fundacji stanowi:

a)

fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) PLN, z czego
1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) zostanie przeznaczony na
prowadzenie działalności gospodarczej oraz

b)

inne mienie nabyte przez Fundację w związku z działalnością
prowadzoną przez Fundację,

2.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w
walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego
prawa dewizowego.

3.

Majątek Fundacji stanowią także nieruchomości, ruchomości oraz inne
prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej
działania, w szczególności przewidziane w § 15 ust. 1 niniejszego
Statutu.
§ 15.

1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a) dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej;
b) darowizny, spadki, zapisy;
c) dotacje i subwencje oraz granty;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochody z praw majątkowych;
f) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
g) depozyty bankowe oraz innych formy lokowania środków pieniężnych;
h) fundusze publiczne, samorządowe, europejskie oraz środki
z programów i organizacji międzynarodowych.

2.

Fundacja, w celu finansowania działalności statutowej może
przeprowadzać operacje na rynku finansowym, w szczególności
inwestować środki finansowe w obrót ruchomościami i
nieruchomościami, a także w bezpieczne instrumenty finansowe, w
szczególności lokaty i obligacje.

§ 16.
Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a kosztami działalności
Fundacji, ustaloną w rachunku wyników, Fundacja zalicza na zwiększenie
funduszu statutowego w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 17.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 18.
1.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.

2.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.

Wszelkie dochody z działalności Fundacji przeznaczane są wyłącznie na
realizację celów statutowych.

4.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.

5.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji
celów statutowych.
§ 19.

1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w
stosunku do realizacji celów, o których mowa w Statucie. Działalność
gospodarcza Fundacji powinna przede wszystkim służyć realizacji celów
Fundacji lub umożliwiać ich realizację.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.z);
2. wydawanie książek (PKD 58.11.z);
3. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.z);
4.

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.z);

5.

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi (PKD 59.12.z);

6.

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.z);

7. działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.z);
8.

działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe (PKD
69.20.z);

9. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.z);
10. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.z);

11. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.z);
12. reklama (PKD 73.1);
13. działalność fotograficzna (PKD 74.20.z.);
14. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.z);
15. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59 b);
16. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.z);
17. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.z);
18. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.z);
19.

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.z).

3. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej wymaga
koncesji lub zezwolenia, Fundacja może rozpocząć taką działalność po
uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
§ 20.
1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić za pośrednictwem
wyodrębnionych oddziałów.
2. Kierownika oddziału powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Kierownik oddziału jednoosobowo kieruje pracami oddziału, ponosząc za
wyniki pracy oddziału odpowiedzialność przed Zarządem.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 21.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,

2. Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 22.
1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków
powoływanych na 3–letnią kadencję.

3.

Fundator wchodzi w skład Rady Fundacji. Członkostwo Fundatora w
Radzie Fundacji ustaje jedynie w przypadku jego rezygnacji bądź
śmierci.

4.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
Kolejnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji w
drodze uchwały. Członek Rady Fundacji może być ponownie wybrany do
Rady Fundacji, bez ograniczenia co do ilości kadencji.

5.

W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i
związane z tym pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może
nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady
Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania
członka Rady Fundacji, złożenia jego pisemnej rezygnacji lub śmierci.

6.

Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator. Przewodniczący kieruje
pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

7.

Członkowie Rady Fundacji z tytułu udziału w pracach Rady Fundacji
mogą pobierać wynagrodzenie.
§ 23.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2.

Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Zebrania Rady Fundacji przez
Zarząd lub Fundatora, Przewodniczący zwołuje Zebranie w terminie 14
(czternastu) dni od daty doręczenia wniosku.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 3 (trzech) członków Rady Fundacji („za“ w stosunku
do „przeciw“), przy czym wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady
Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady.
§ 24.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji;
2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji;
5.

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i
ustalanie ich wynagrodzenia;

6. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Fundacji;
7.

przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań
z działalności Fundacji i udzielanie członkom Zarządu Fundacji
absolutorium;

8. wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją;
9. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji
i wyborze likwidatora.
. § 25.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji;

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 26.
1.

Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków
powoływanych przez Radę Fundacji na 6 – letnią kadencję.

2. Członków pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje
Fundator. Kolejnych członków Zarządu w miejsce osób, które przestały
pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada
Fundacji.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

5. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą otrzymywać
wynagrodzenie.
6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
7.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą spełnienia jednej
z przesłanek:

a) upływu kadencji,
b) śmierci Członka Zarządu,
c) utraty przez Członka Zarządu zdolności do czynności prawnych lub
nastąpienia zdarzenia, w wyniku którego członek Zarządu utraci uprawnienia
do zajmowania swojej funkcji na podstawie Statutu lub przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
d) złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji,
e) odwołania członka organu przez Fundatora.
§ 27.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy, w szczególności:
a)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
e)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do
kompetencji Rady Fundacji;

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
g) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie wyrażenia przez
nią zgody na dokonanie zmian Statutu Fundacji, zgody na połączenie
Fundacji z inną fundacją, a także w sprawie podjęcia przez Radę
Fundacji decyzji o likwidacji Fundacji.
3.

Zarząd co roku, do dnia 30 (trzydziestego) czerwca, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.

4.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 (dwóch) członków
Zarządu („za“ w stosunku do „przeciw“), przy czym wymagana jest
obecność Prezesa Zarządu Fundacji; w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

5.

O zwołanym posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy
jego członkowie.

6.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 28.

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z więcej niż jednego
członka, nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymaga współdziałania Członka
Zarządu z Prezesem Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 29.
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednomyślnie, za zgodą
Rady Fundacji, wyrażoną zgodnie z § 23 ust. 5 Statutu.

V. Postanowienia końcowe
Połączenie z inną fundacją
§ 30.
1.

W celu bardziej efektywnego realizowania swoich celów statutowych
Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.

Połączenie z inną fundacją następuje w drodze jednomyślnej uchwały
Zarządu Fundacji, po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 31.
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji i wyborze likwidatora podejmuje Rada
Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidacja prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.

Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele
wskazane w uchwale Rady Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji.

