STATUT FUNDACJI
#AKTYWNA
Rozdział l.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja #AKTYWNA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, t. j. ) o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, t. j.) oraz na podstawie
niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Monikę Agnieszkę Gotlibowską oraz Joannę Beatę
Alaborską, zwanymi dalej Fundatorami.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń, w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla realizacji celów
statutowych, Fundacja może prowadzić działalność także poza jej granicami.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest:
1. przestrzeganie i poszanowanie prawa w stosunku do kobiet w życiu rodzinnym, społecznym,
politycznym oraz gospodarczym,
2. promowanie edukacji w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn,
3. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu codziennym,
4. pomoc społeczna kobietom i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
5. pozostałe formy działalności na rzecz kobiet, w tym prowadzenie ośrodka wspierającego kobiety i
ich dzieci doświadczone przemocą,
6. promocja i organizacja wolontariatu.
§5
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) analizowanie obowiązującego prawa oraz polityki polskiego Rządu z perspektywy
rozpowszechniania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
2) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kształtowania świadomości praw i wolności
kobiet,
3) organizowanie spotkań, konferencji i innych wydarzeń dotyczących praw kobiet,
4) gromadzenie informacji związanych z naruszeniem praw kobiet oraz ich dyskryminacji,
5) organizowanie aukcji, zbiórek oraz innych wydarzeń w celu uzyskania środków materialnych dla
celów działalności statutowej Fundacji,
6) współpracę z innymi osobami oraz instytucjami w zakresie obrony praw kobiet,
7) organizowanie staży, wolontariatu na rzecz kobiet.
2. Działalność wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu prowadzona jest jako nieodpłatna działalność
pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
§6
Cele, dla których Fundacja została ustanowiona mogą być zmienione w drodze zmiany statutu
Fundacji.
§7
Członkowie władz Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych)
wniesiony przy założeniu Fundacji oraz pozostałe mienie nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
1. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być niższa
niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
§9
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: darowizn osób prawnych i fizycznych, spadków,
zapisów, dotacji i subwencji, zbiórek publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
oraz praw majątkowych Fundacji, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową, tj. na cele działalności pożytku publicznego oraz na pokrycie kosztów działalności
Fundacji. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na realizację działalności pożytku
publicznego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji jej zadań statutowych, przy
czym cały dochód uzyskany w wyniku prowadzenia tej działalności może być przeznaczony
wyłącznie na realizacje celów Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego. Prowadzona
działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do prowadzonej działalności pożytku
publicznego.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
1) PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
2) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza,
3) PKD 73.20 - badanie rynku i opinii publicznej,
4) PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane,
5) PKD 85.60 - działalność wspomagająca edukację,
6) PKD 86.90.E – pozostała
działalność
w
zakresie
opieki
zdrowotnej,
gdzie
indziej niesklasyfikowana,
7) PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
8) PKD 94.99 - działalność
niesklasyfikowana.
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organizacji

członkowskich,
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Rozdział IV.
Władze Fundacji
§10
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
1.
2.
3.
4.
5.

§11
Rada Fundacji jest organem opiniującym Fundacji.
Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
Rada Fundacji składa się od 3 do 5 członków.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
1) odwołania przez Fundatorów, które dokonywane jest w formie pisemnej, na skutek,
w szczególności:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji,
d) zaistnienia okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady
Fundacji,

e) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;
2) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie na ręce Fundatorów
2) śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
6. Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 12
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) proponowanie kierunków działalności Fundacji,
2) wspieranie Zarządu wiedzą i doświadczeniem członków Rady,
3) formułowanie rekomendacji dla Zarządu odnośnie bieżącej działalności Fundacji,
4) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej
działalności.
§13
1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i otwiera jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek któregokolwiek z Fundatorów.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów członków Rady
obecnych na posiedzeniu.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu Fundacji
lub inne zaproszone przez Radę osoby.
§14
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
2. W skład Zarządu fundacji mogą wchodzić: Prezes, dwaj Wiceprezesi oraz pozostali członkowie.
3. Zarząd jest powoływany przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję, a jego członkowie mogą być
wybrani na kolejne kadencje. Do składu Zarządu Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie.
4. Fundator może być jednocześnie członkiem zarządu, w szczególności pełnić funkcję Prezesa
i Wiceprezesa.
5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych
członków upływa z końcem kadencji dotychczasowego Zarządu.
6. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy nie zostanie powołany, dotychczasowy Zarząd
pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) odwołania przez Fundatorów, które dokonywane jest w formie pisemnej, na skutek,
w szczególności:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji,
d) zaistnienia okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu,
e) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
2) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie na ręce Fundatorów,
2) śmierci członka Zarządu.
§15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze przy udziale Prezesa Zarządu
lub Wiceprezesa Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) występowanie w imieniu Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań w imieniu
Fundacji,
3) realizacja celów statutowych,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) wnioskowanie o zmianę statutu przez Fundatora.
4. Zarząd zobowiązany jest raz w roku przedkładać Radzie sprawozdanie z działalności Fundacji.
§16

Decyzje Zarządu podejmowane są w postaci uchwał, zwykłą większością głosów w obecności
większości członków Zarządu.
Rozdział V.
Zakazy
§ 17
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać roszczeń osób trzecich majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków jej 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników
oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków jej 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 Fundacji,
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§18
Decyzję w kwestii zmiany Statutu podejmują zgodnie Fundatorzy na wniosek Zarządu.
§19
1. Fundatorzy uprawnieni są do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu
Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez
właściwy sąd.
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na
warunkach określonych przez zainteresowane strony. Decyzję w sprawie połączenia podejmują
zgodnie Fundatorzy.
3. Połączenie o którym mowa w ust. 2, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku uległyby całkowitej
zmianie cele Fundacji.
§20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągniecia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmują zgodnie Fundatorzy.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych
celach.

Fundatorzy:
/Monika Agnieszka Gotlibowska/
/Joanna Beata Alaborska/

