Statut
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Polska jest Kobietą”.

2.

Fundacja Polska jest Kobietą, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2

1.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3

1.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej .
§ 3a

1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. Decyzję w sprawie utworzenia podejmuje Zarząd w drodze
uchwały, określając równocześnie zasady działania.

2.

Fundacja może przystępować do spółek i fundacji, w kraju i za granicą.

3.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Decyzję o połączeniu
podejmuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji w drodze uchwały.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

4.
5.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
§4

Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem „Fundacja Polska jest Kobietą”.

§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów
Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1.

poprawa społeczno-gospodarczej sytuacji kobiet oraz zwiększanie szans kobiet na aktywne uczestnictwo
w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, jak i społecznym;

2.

promowanie, upowszechnianie oraz edukacja na rzecz zwiększania aktywności zawodowej kobiet, w tym
wspieranie elastycznych form zatrudnienia;

3.

powszechne edukowanie na rzecz poprawy jakości życia rodziny, w tym doskonalenie umiejętności
wychowawczych i zwiększania możliwości łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym;

4.

upowszechnianie oraz propagowanie kształcenia, rozwoju edukacyjnego i społecznego wśród kobiet przez
całe życie;

5.

promowanie i rozwijanie kompetencji na rzecz poprawy jakości zdrowia publicznego w Polsce;

6.

przeciwdziałanie nierównościom społecznym, patologiom, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;

7.

podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinach dotyczących respektowania praw człowieka;

8.

promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie inicjatyw lokalnych;

9.

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;

10. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
11. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
14. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
23. promocji i organizacji wolontariatu;
24. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
25. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami i chorobami psychicznym

§7
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1)

inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

2)
współpracę ze środowiskami naukowymi, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi zrzeszającymi
pracowników gospodarki oraz innymi organizacjami społecznymi, a także osobami fizycznymi w kraju i za
granicą;
3)

przystępowanie do udziału w działalności gospodarczej innych jednostek gospodarczych;

4)

organizację imprez propagujących cele Fundacji;

5)

organizację ruchu społecznego popierającego cele Fundacji i wspierającego czynnie jej działalność;

6)

współpracę z placówkami oświatowymi i poradniami;

7)
organizację szkoleń, wykładów, seminariów, konferencji i warsztatów, w tym przedsięwzięć
szkoleniowych na odległość;
8)

prowadzenie działalności wydawniczej;

9)
współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
10)
inicjowanie postępowania i przystępowanie 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;
11)

finansowanie lub współfinansowanie szkoleń, kursów, studiów, studiów podyplomowych.
§7 a

Dopuszcza się zmianę celów Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte

przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski stanowi kwota 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
3. Realizacja celów finansowana jest z majątku Fundacji oraz z dochodów uzyskiwanych przez Fundację na zasadach

określonych w niniejszym statucie.
4. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1)

z krajowych lub zagranicznych spadków, zapisów lub darowizn, w tym środków finansowych w
złotych polskich lub dewizach wniesionych przez osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa lub miejsca
zamieszkania, lub osoby prawne mające swoje siedziby w kraju lub za granicą;

2)

ze zbiórek i imprez masowych;

3)

z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego;

4)

z lokat i papierów wartościowych w bankach lub instytucjach rynku kapitałowego w kraju lub za

granicą;
5)

z dotacji lub subwencji;

6)

z operacji finansowych;

7)

z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

5. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
6. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków lub zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
7. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, których zasady tworzenia i sposób dysponowania środkami

zgromadzonymi na funduszach określa Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

Rozdział III a.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 8a
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1.

PKD 18.11.Z

Drukowanie gazet

2. PKD 18.12.Z

Pozostałe drukowanie

3. PKD 18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

4. PKD 18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

5. PKD 18.20.Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

6.

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD56.10.A

7. PKD 56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

8. PKD 58.11.Z

Wydawanie książek

9. PKD 58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

10. PKD 58.13Z

Wydawanie gazet

11. PKD 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

12. PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

13. PKD 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych

14. PKD 59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

15. PKD 59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych

16. PKD 59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

17. PKD 59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

18. PKD 60.10.Z

Nadawanie programów radiofonicznych

19. PKD 63.12.Z

Działalność portali internetowych

20. PKD 63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych

21. PKD 63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

22. PKD 69.10.Z

Działalność prawnicza

23. PKD 69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

24. PKD 70.10.Z

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych

25. PKD 14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

26. PKD 70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

27. PKD 70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

28. PKD 73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

29. PKD 73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

30. PKD 74.10.Z
31. PKD 74.20.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność fotograficzna

32. PKD 74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami

33. PKD 74.90.Z
34. PKD 78.10.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
niesklasyfikowana
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników

techniczna,

gdzie

indziej

35. PKD 78.20.Z

Działalność agencji pracy tymczasowej

36. PKD 78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

37. PKD 82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

38. PKD 82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura

39. PKD 82.20.Z

Działalność centrów telefonicznych (call center)

40. PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

41. PKD 85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

42. PKD 85.20.Z

Szkoły podstawowe

43. PKD 85.31.A

Gimnazja

44. PKD 85.31.B

Licea ogólnokształcące

45. PKD 85.31.C

Licea profilowane

46. PKD 85.42.A

Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych

47. PKD 85.42.B

Szkoły wyższe

48. PKD 85.41.Z

Szkoły policealne

49. PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

50. PKD 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

51. PKD 85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

52. PKD 85.59.A

Nauka języków obcych

53. PKD 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

54. PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

55. PKD 87.10.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

56. PKD 87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

57. PKD 87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

58. PKD 87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

59. PKD 88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych

60. PKD 88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

61. PKD 88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

62. PKD 90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

63. PKD 90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

64. PKD 90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

65. PKD 90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

66. PKD 91.01.A

Działalność bibliotek

67. PKD 91.01.B

Działalność archiwów

68. PKD 91.02.Z

Działalność muzeów

69. PKD 91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

70. PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

71. PKD 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

72. PKD 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

73. PKD 56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

74. PKD 72.20.Z

Badania naukowe
humanistycznych

75. PKD 98.20.Z

Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

76. PKD 98.10.Z

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

77. PKD 46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

78. PKD 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

2.

i

prace

rozwojowe

w

dziedzinie

nauk

społecznych

i

Jeżeli podjęcie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania zezwolenia, licencji, pozwolenia lub
jakiejkolwiek innej decyzji właściwych organów administracji publicznej Fundacja podejmie taką działalność
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu takiej decyzji.

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

§ 8b
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział IV.
Organy Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
1.

Rada Fundacji.

2.

Rada Programowa.

3.

Zarząd Fundacji.
§10

1. W skład Rady Fundacji wchodzą:
a.

Przewodnicząca Rady Fundacji – Iwona Piątek;

b.

trzy osoby wskazane przez Przewodniczącą Rady Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
W przypadku złożenia wniosku przez Przewodniczącą Rady Fundacji o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków, Rada
Fundacji wybiera z grona członków Rady Fundacji osobę które zastępuje Przewodnicząca Rady Fundacji w trakcie
zawieszenia.
2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

a.

ustalenie Statutu Fundacji oraz jego zmiany;

b.

nadzór nad działalnością Fundacji;

c.

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i Prezesa Zarządu Fundacji;

d.

powoływanie i odwoływanie Przewodniczącej Rady Programowej Fundacji;

e.

akceptacja kandydatur na członków do Rady Programowej zgłoszonych przez Przewodnicząca Rady
Programowej;

f.

ocena pracy Zarządu Fundacji;

g.

zatwierdzenie okresowych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji;

h.

nawiązywanie stosunków pracy i innych stosunków prawnych z członkami Zarządu Fundacji.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 (trzech czwartych ) jej
składu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącej Rady Fundacji.
4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w zakresie działań, o których mowa w ust. 2 pkt c i d.
5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodnicząca Rady Fundacji lub łącznie dwóch członków Rady Fundacji w
miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
6. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodnicząca Rady
Fundacji.
7. Ustanie członkostwa, w Radzie Fundacji następuje z chwilą:
a) odwołania;
b) złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji
c) śmierci osoby pełniącej tą funkcję.
8. W przypadku ustania członkostwa członka Rady Fundacji, Rada Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

§11
1. Przewodniczący Rady Programowej oraz członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Radę
Fundacji.
2. Rada Programowa składa się od 2 (dwóch) do 11 (jedenastu) członków.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Programowej ma każdy członek Rady Fundacji, członek Zarządu
oraz Przewodniczący Rady Programowej. A wybiera rada fundacji
4. Rada Programowa uchwala plany roczne i programy wieloletnie działania Fundacji.
5. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
6. Przewodniczący Rady Programowej, a w przypadku jego nieobecności, członek Rady Programowej przewodniczą jej
obradom.
7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej
członków.
§12

1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji i składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu)
członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
2. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu Fundacji
należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w
szczególności:
1) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
4) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji, Zarząd Fundacji odpowiada za sporządzenie rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z księgami i dokumentami, a także w sposób zgodny ze stanem faktycznym i w
przypisanej prawem formie. Zarząd Fundacji najpóźniej do 15 marca, przedstawia Radzie Fundacji sprawozdanie
finansowe za rok poprzedni do przyjęcia.
5) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji,
6) przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych
wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich
działania;
7)sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością oddziałów i filii oraz placówek
wyspecjalizowanych Fundacji;
8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz planów działania jednostek terenowych
i wyspecjalizowanych oraz zasad ich gospodarki finansowej
9) przedstawianie, na żądanie właściwego Ministra , sprawozdań z działalności Fundacji

4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, w miarę potrzeb, a w przypadku niemożności
zwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu Fundacji – upoważniony przez Prezesa Zarządu Fundacji członek
Zarządu Fundacji. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali pisemnie
powiadomieni co najmniej 7 dni przed posiedzeniem o jego miejscu, terminie i porządku obrad. Z posiedzeń
Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
5. Z posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu
Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
8. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych
środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
Rozdział V.
Sposób reprezentacji
§13
1.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, uprawniony jest jednoosobowo
Prezes Zarządu Fundacji.

2.

W sprawach majątkowych w których wartość przedsięwzięcia nie przekracza kwoty 15 000 złoty do
reprezentacji poza Prezesem Zarządu Fundacji są uprawnieni działający wspólnie dwaj członkowie Zarządu
Fundacji.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§14
1.
2.

3.
4.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
Likwidacja Fundacji może nastąpić w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w przypadku
wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
O likwidacji Fundacji ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej zawiadamia Prezes Fundacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zastać przeznaczone mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

