
STATUT
 FUNDACJI MIEJSCE KOBIET

- tekst jednolity -

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. l
Fundacja pod nazwą  Fundacja Miejsce Kobiet,  zwana dalej  Fundacją,  ustanowiona przez Annę
Jachimiak i Agnieszkę Kramm, zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym w
dniu 27 maja 2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na
podstawie niniejszego statutu.

Art. 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony

Art. 3
Siedzibą Fundacji  jest Warszawa.

Art. 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów społecznych i gospodarczych Fundacja może również podejmować działania mające na celu
współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w Statucie
poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
2.  Fundacja może  tworzyć  oddziały  terenowe,  zakłady,  filie,  a  także przystępować  do  spółek,
stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje
polskie i zagraniczne, o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

Art. 5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6
Celem działania Fundacji jest:
1. wspieranie  rozwoju  kobiet  oraz  ich  aktywizacja  w  różnych  obszarach  życia  (społecznym,

zawodowym, kulturalnym, osobistym);
2. aktywizacja obywatelska, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
3. wspieranie aktywnego uczestnictwa kobiet w kulturze i sztuce;
4. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych;
5. działania na rzecz dialogu społecznego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
6. propagowanie  idei,  metody  i  narzędzi  psychologii  zorientowanej  na  proces  i  działania

edukacyjne w tym zakresie;
7. działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz upowszechnianie problematyki

kobiecej;
8. promowanie  i  wnoszenie  do  głównego  nurtu  społeczeństwa  wartości  kobiecych  i  kobiecej

współpracy;
9. promowanie idei zrównoważonego rozwoju;
10. działalność dobroczynna;



11.  ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna;
12.  działania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
13. szeroko pojęta psychoedukacja (umiejętności wychowawcze, społeczne, komunikacyjne).

Art. 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

1. treningi, warsztaty, szkolenia, psychoterapia i psychoedukacja, grupy wsparcia;
2. organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali;
3. publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
4. realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, kulturalnej;
5. realizacja projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju;
6. organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych;
7. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania

Fundacji.

Art. 8
Działania realizowane przez Fundację mogą być dofinansowywane przez uczestniczki/uczestników
tych działań.

Art. 9
Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych  osób  prawnych  i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Art. 10
Fundacja może ustanawiać  odznaki honorowe i  przyznawać  je wraz z innymi wyróżnieniami i
nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów obranych przez Fundację.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 11
Na  realizację  celów  Fundacji  Fundatorki  przeznaczają  kwotę  pieniężną  w  wysokości  łącznie
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. 

Art. 12
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym majątkiem.
2.  Majątek  fundacji  może  być  lokowany w  rachunkach  i  lokatach  bankowych  w  obligacjach,
akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe;
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe;

Art. 13
1. Fundacja czerpie swe dochody z następujących źródeł:
1) wartości uzyskanych przez Fundację w toku jej działań,
2) dotacji,  darowizn, spadków i  zapisów, zarówno w naturze jak i  w formie pieniężnej,  tak w
polskich złotych, jak i w walutach obcych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
dochodów ze zbiórek publicznych oraz innych akcji,
4) odsetek od posiadanych funduszy.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
3. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dopiero po uzyskaniu wpisu do
rejestru przedsiębiorców.



Art. 14
1. Dochody z darowizn są  przeznaczane na realizacje wszystkich celów Fundacji.  Jednakże w
przypadku, gdy darczyńca określi cel na jaki darowizna ma być przeznaczona, Fundacja przeznaczy
tę darowiznę na wskazany cel pod warunkiem, iż znajduje się on w granicach określonych celami
Fundacji.
2. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do dotacji, spadków lub zapisów. 

Art. 15
1. Zarząd złoży oświadczenie o przyjęciu spadku wprost pod warunkiem, iż w momencie składania
takiego  oświadczenia  wiadomym  będzie  ponad  wszelką  wątpliwość,  iż  stan  czynny  spadku
przewyższa długi spadkowe. W odmiennej sytuacji  Zarząd przyjmie spadek z dobrodziejstwem
inwentarza.
2. Zarząd  złoży  oświadczenie  o  przyjęciu  spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  pod
warunkiem, iż możliwość taka przewidziana jest w systemie prawnym właściwym dla spadku.

Art. 16
Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy
upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. 

ORGANY FUNDACJI

Art. 17
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkiem Zarządu może być  tylko osoba fizyczna posiadająca pełną  zdolność do czynności
prawnych, nie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Art. 18
1. Zarząd składa się z Prezeski Zarządu oraz innych członkiń Zarządu.
2.  Jeżeli  niniejszy  statut  nie  stanowi  inaczej  „członkini Zarządu"  oznacza  również  Prezeskę
Zarządu.
3. Liczba członkiń Zarządu nie może być mniejsza niż 2 (dwie) i większa niż 5 (pięć).

Art. 19
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorki, na zasadzie jednomyślności. Fundatorki mogą wejść
w skład Zarządu Fundacji. 

Art. 20
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członkini
Zarządu.
2. Członkini  Zarządu  Fundacji  może  zostać  odwołana  przez  Fundatorki  na  zasadzie
jednomyślności lub przez Zarząd Fundacji. Odwołanie członkini Zarządu Fundacji przez Zarząd
Fundacji wymaga jednomyślnej zgody Fundatorek.
3. Odwołanie  członkini  Zarządu  Fundacji  następuje  w  drodze  uchwały  podjętej  przez
pozostałe członkini Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów, przy czym członkini Zarządu
Fundacji, której sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu.
3.  Rezygnacja  z  funkcji  członkini  Zarządu  powinna  być  złożona  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.
4.  W przypadku zwolnienia  miejsca w Zarządzie przez wystąpienie,  śmierć  lub  pozbawienie
członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji za
jednomyślną zgodą Fundatorek.
5.  Zarząd Fundacji  może powołać  Rady Programowe do pomocy w realizacji  poszczególnych



przedsięwzięć Fundacji.

Art. 21
1. Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach.
2.  Uchwała  Zarządu  może  zostać  podjęta  bez  zwoływania  posiedzenia  pod  warunkiem,  iż
wszystkie członkinie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę podpisaną w trybie obiegowym. 

Art. 22
1. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez jego Prezeskę co najmniej dwa razy w roku za
pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, sms-em,
telefonicznie itd.) 
2. Prezeska Zarządu jest zobowiązana zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie którejkolwiek
członkini Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
4. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji  musi  zostać  utrwalony w protokole podpisanym
przez wszystkie biorące w nim udział członkinie Zarządu Fundacji.

Art. 23
1. Uchwały Zarządu mogą być podjęte pod warunkiem, iż na posiedzeniu obecna jest co najmniej
połowa składu Zarządu Fundacji, a każdy z członkiń Zarządu została wcześniej powiadomiona o
jego zwołaniu. 
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezeski Zarządu. 

Art. 24
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) przygotowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
2) przygotowanie sprawozdań z działalności; 
3) wyrażanie zgody na przyjęcie dotacji, spadków i darowizn przypadających Fundacji,
zarządzanie majątkiem Fundacji;
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) określanie liczby pracowników Fundacji oraz wysokości ich wynagrodzeń;
5) podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  kwestiach  nie  zastrzeżonych  dla  innych  organów
Fundacji;
6) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

Art. 25
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację.

SPOSÓB REPREZENTACJI

Art. 26
Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji,  w  tym  w  sprawach  majątkowych,  składać  mogą  co
najmniej dwie członkinie Zarządu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 27
1. Fundacja zostanie rozwiązana, gdy:



1) jej cele zostaną zrealizowane,
2) jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane.
2. Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora mianowanego przez Zarząd Fundacji.
3. Likwidator posiada wszelkie uprawnienia Zarządu.
4.  Wszelkie  wartości  majątkowe  pozostałe  po  przeprowadzeniu  likwidacji  zostaną  przekazane
instytucjom o celach działania podobnych do celów działania Fundacji

Art. 28
1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez:
1) Fundatorki lub upoważnione przez nie osoby, 
2) Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorek wyrażoną na piśmie. 
2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany statutu podejmowana jest jednomyślnie.

Fundatorki zatwierdzają do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji 
Warszawa, dnia 30 grudnia 2013.

Anna Jachimiak

Agnieszka Kramm


