STATUT
Fundacji „Wolontariat Równości”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę Wolontariat Równości zwana dalej „Fundacją”, została założona
przez:
1) Pawła Kiepuszewskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Morcinka 20 m. 4
legitymującego się dowodem osobistym seria nr AED 540945,
2) Szymona Niemca, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Powsińskiej 40 m. 2,
legitymującego się dowodem osobistym seria i numer: AGN 798818
zwanych dalej „Fundatorami”
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Mariusza Rajcę,
Notariusza z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Pięknej 24/26a, lok. 18, dnia 21
listopada 2011 roku, Rep. A nr 864/2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu, w tym innych przepisów prawa polskiego
niezbędnych i zgodnych dla funkcjonowania i celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, jest zobowiązana przestrzegać zapisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub
tych samych celach stosunkowych.
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2. Fundacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały, i filie w kraju i za granicą
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister do spraw Równouprawnienia.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celami Fundacji są/jest:
1) działania na rzecz prawej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację
seksualną, tożsamość seksualną, pleć oraz płeć społeczną (w przypadku wielokrotnej
dyskryminacji tych osób – recydywa – także z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz
pochodzenie społeczne),
2) budowanie postaw społecznych, tolerancyjnych, postaw otwartego społeczeństwa
obywatelskiego oraz wspieranie i realizacja idei demokratycznych,
3) zwiększenie reprezentacji społecznej dla osób wykluczonych i osób z tzw. mniejszości
narodowych, seksualnych, itp.,
4) kształtowanie postaw tolerancji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec
osób wykluczonych społecznie, bi/homo seksualnych, transpłciowych i queer oraz
osób niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
5) Fundacja będzie prowadzić działania na rzecz wsparcia organizacji Parady Równości i
imprez towarzyszący
6) działanie na rzecz zniesienia przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną,
7) walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji,
8) upowszechnianie wiedzy dotyczącej tożsamości seksualnej, identyfikacji płciowej,
niepełnosprawności i różnorodności społecznej,
9) upowszechnienie idei feministycznych oraz działania na rzecz kobiet,
10) promocję świadomości ekologicznej i wspieranie ruchów społecznych na rzecz Ziemi,
11) promocję twórczej działalności człowieka i rozwój ludzkiego potencjału,
12) animowanie procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych w dziedzinie edukacji
dzieci i młodzieży, zdrowia rodziny oraz pokoju na świecie, w tym środowisk
związanych z osobami wykluczonymi społecznie, mniejszościami seksualnymi, itp.,
13) popularyzację uniwersalnych wartości ogólnoludzkich w mediach i życiu publicznym,
14) ochronę wolności i praw człowieka, oraz aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego
w duchu patriotyzmu i wartości Unii Europejskiej,
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15) krzewienie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej
oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i
społecznej solidarności,
16) pomoc dzieciom pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane oraz
dzieciom i dorosłym maltretowanym,
17) zniesienie barier edukacyjnych oraz tworzenie nowoczesnych systemów
edukacyjnych,
18) kształcenie osób pochodzących z defaworyzowanych edukacyjnie środowisk
społecznych,
19) działania na rzecz przeorientowani systemu edukacji pod katem wyzwań nowego
wieku i postulatów nowoczesnej edukacji,
20) przeciwdziałanie wykluczaniu z życia społecznego osób pochodzących z
defaworyzowanych edukacyjnie środowisk społecznych,
21) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między
społeczeństwami w zakresie kinematografii oraz sztuki teatralnej i filmowej, a także
dbałość o dalszy rozwój tych dziedzin sztuki,
22) promowanie szeroko pojętej edukacji i oświaty poprzez wspieranie działań na rzecz
rozwoju szkół i placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania,
23) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych,
24) opieka nad jednostkami szczególnie uzdolnionymi, w tym pomoc psychologiczno –
pedagogiczna i wychowawcza,
25) promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rzecz integracji społecznej i
zawodowej,
26) propagowanie wiedzy o bezpiecznym seksie oraz chorobach przenoszonych drogą
płciową, w tym wirus HIV/AIDS,
27) działanie na rzecz ochrony praw człowieka,
28) promocja tematów związanych z wyrównywaniem różnic w społeczeństwie,
wyrównywanie szans w społeczeństwie, przeciwdziałanie bezrobociu, oraz tworzenie
programów mających na celu umożliwienie znalezienia pracy, powrotu do
społeczeństwa, itp.,
29) promowanie rozwoju zawodowego,
30) promowanie idei wolontariatu,
31) promocja organizacji pozarządowych i ich rozwój,
32) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
§7
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
1) wspieranie (także finansowe) placówek działających w zakresie objętym celami
określonymi w § 6 Statutu Fundacji,
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2) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi a także z
polskimi i zagranicznymi placówkami edukacyjno – oświatowymi i kulturalnymi, w
tym instytucjami spełniającymi cele, o których mowa w § 6 Statutu,
3) prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie
objętym celami statutowymi Fundacji poprzez:
a) organizowanie i finansowanie kursów seminariów, konferencji i innych form
integracyjno – szkoleniowych dla młodzieży i dorosłych zajmujących się oświatą,
kulturą, pomocą społeczną, wykluczeniami, dyskryminacją, itd.,
b) wydawanie publikacji, wydawnictw fonograficznych,
c) produkcja filmów, programów telewizyjnych, koncertów, festynów, wystaw,
festiwali;
4) organizowanie i prowadzenie, a także finansowanie:
a) szkół, uczelni i innych placówek oświatowych (w tym także artystycznych),
b) zakładów kształcenia zawodowego,
c) placówek o charakterze kulturalno – artystycznym;
5) prowadzenie edukacyjno – integracyjnych obozów dla nauczycieli, uczniów oraz
pracowników oświaty i kultury w kraju i za granicą,
6) finansowanie stypendiów i nagród rzeczowych za wybitne osiągnięcia naukowe lub
działalność twórczą,
7) wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, oświatowymi,
sektorem aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu orasz osobami i
instytucjami deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych Fundacji,
8) prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji oraz
przetwarzanie danych,
9) prowadzenie w miarę możliwości badań oraz ich inicjowanie w sferze działań
statutowych Fundacji,
10) wypowiadania się w sprawach publicznych związanych z działalnością statutową
Fundacji,
11) organizowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych,
12) organizowanie happeningów,
13) organizowanie pokazów,
14) organizowanie konferencji prasowych,
15) współpraca krajowa i międzynarodowa z organizacjami zajmującymi się prawami
mniejszości seksualnych,
16) prowadzenie działalności wydawniczej, internetowej i informatycznej,
17) prowadzenie i tworzenie Centrum Kultury Queer i Queer Central Stadion,
18) prowadzenie działalności rozrywkowej, zgodnie z celami Fundacji,
19) wspieranie społecznej aktywności rodziców i nauczycieli,

4

20) działalność wspomagającą zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój
ekologicznej przedsiębiorczości i promocję technologii odnawialnych,
21) działalność wspomagającą równy dostęp do informacji, aktywność społeczności
lokalnych i rozwój lokalnej demokracji,
22) propagowanie i wdrażanie praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu,
23) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
24) promocję i organizację wolontariatu,
25) bezpośrednią pomoc pedagogiczną i psychologiczną osobom potrzebującym,
26) rozwijanie umiejętności edukacyjno-wychowawczych rodziców i pedagogów, jako
twórców nowego pokolenia,
27) integrację pokoleń w wychowaniu dzieci i młodzieży,
28) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i
niematerialnych otrzymywanych przez Fundację,
29) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i
niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
30) udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej
sytuacji socjalnej,
31) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym
celami Fundacji,
32) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
33) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej,
34) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
35) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,
36) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i
międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
37) tworzenie nowatorskich programów i metod edukacyjnych,
38) tworzenie i prowadzenie placówek i instytucji oświatowych i badawczych,
39) kreowanie i popularyzacja rozwiązań organizacyjnych i prawnych, również
systemowych, skierowanych na grupy marginalizowane i wykluczanych z
uczestnictwa w kulturze i rynku pracy,
40) sponsoring/patronat wydarzeń o charakterze publicznym związanych z działalnością
statutową Fundacji,
41) organizowanie wykładów, warsztatów, seminariów, pokazów, związanych z
działalnością statutową Fundacji,
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42) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych Fundacji. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie
realizacji celów statutowych Fundacji.
Rozdział III
Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w kwocie
2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) w częściach równych po 1.000 zł. (słownie:
tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) dotacje z budżetu Państwa, jednostek administracyjnych i samorządowych,
4) dochody z udziałów i akcji spółek publicznych i niepublicznych,
5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6) dochody z praw majątkowych,
7) wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa).
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
6. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach,
akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w
rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
7. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze docelowe.
8. Z dochodów określonych powyżej, Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe,
nazwane odrębną nazwą, lub nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki
w drodze spadku lub zapisu, na których gromadzone są środki otrzymywane od w/w osób
z w/w tytułów.
9. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot
przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami,
zgromadzonymi na funduszach, podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie
funduszy opisanych powyżej – wolą spadkodawców i zapisodawców.
10. O ile Fundator nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok
kalendarzowy.
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11. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, lub w inny sposób przysłużą się realizacji przez Fundację jej
celów statutowych, o ile wyrażą stosowne życzenie, otrzymują tytuł „Sponsora Fundacji
‘Wolontariat Równości”.
12. Tytuł „Sponsor Fundacji ‘Wolontariat Równości” przyznaje Fundator.
13. Tytuł „Sponsor Fundacji „Wolontariat Równości” ma charakter osobisty i jest
nieprzenoszalny.
§9
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Fundatora, pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
Rady Fundacji, pracowników Fundacji, Fundatora oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu
Fundacji, Rady Fundacji, pracowników Fundacji, Fundatora oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
§ 10
1. Wynagrodzenie Fundacji z tytułu prowadzenia działalności statutowej nie może być
wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej
działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. Przez wynagrodzenie, o którym mowa powyżej rozumie się wynagrodzenie z tytułu
świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub
rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§11
Organami Fundacji są:
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1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
1.

2.
3.

4.

5.

§12
Rada Fundacji jest organem kolegialnym Fundacji powołanym do sprawowania kontroli i
nadzoru nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji w zakresie swojej działalności nie
podlega Zarządowi Fundacji. Członkowie Fundacji są powoływani i odwoływani w
drodze jednomyślnej uchwały Fundatorów na dwuletnią kadencję.
Rada Fundacji składa się z najmniej 3 (trzech) członków, którzy wybierają ze swego
grona przewodniczącego Rady.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej kadencji co oznacza, iż
mandat członka Rady Fundacji powołanego przed upływem danej kadencji Rady Fundacji
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Fundacji.
Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
1) z upływem okresu kadencji,
2) z chwilą doręczeniu mu jednomyślnej uchwały Fundatorów o jego odwołaniu z Rady
Fundacji,
3) z chwilą doręczenia przez niego Prezesowi lub Wiceprezesowi Zarządu Fundacji
pisma o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie Fundacji,
4) z chwilą śmierci.
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
1) będące jednocześnie członkami Zarządu Fundacji lub pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§13
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz
kontrolnych i nadzorczych.
§14
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnym Fundacji w
zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów
celem wyeliminowania między innymi:
a) nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących
decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
b) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji, wolontariusze lub pracownicy Fundacji
oraz osoby im bliskie;
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2) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, w tym obowiązek
kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, rocznego
sprawozdania merytorycznego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania wieloletnich programów
działania Fundacji,
8) uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji,
9) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
10) przyznawanie, na wniosek Zarządu Fundacji odznak, medali honorowych i innych
odznaczeń,
11) w razie potrzeby żądanie od Fundatorów, Zarządu, wolontariuszy złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
12) w razie potrzeby żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,
13) w razie uznania za wskazane uczestniczenie członków Rady Fundacji w posiedzeniach
Zarządu Fundacji z głosem doradczym,
14) żądanie zwołania posiedzenia Fundatorów w razie stwierdzenia nie wywiązywania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
§15
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż trzy w roku.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Zarządu lub jednego z Fundatorów.
2. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji
oraz Fundatorzy.
§16
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad
połowy członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub osoba
wyznaczona przez Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje
głos Przewodniczącego. Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, z tym, że mogą otrzymywać zwrot
uzasadnionych kosztów pełnienia funkcji.
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§17
1. Zarząd Fundacji składa się z dowolnej liczby osób powoływanych i odwoływanych przez
Fundatorów, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Powołanie następuje na czas
nieokreślony.
2. Do Zarządu Fundacji mogą przystąpić sami Fundatorzy poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia.
3. Funkcje członków Zarządu Fundacji nie mogą być łączone z funkcjami Rady Fundacji.
§18
Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich spawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów i Rady Fundacji.
§181
Mandat członka Zarządu wygasa:
1. z dniem podjęcia przez Fundatorów jednomyślnej uchwały o jego odwołaniu z Zarządu
Fundacji,
2. z chwilą doręczenia przez niego jednemu z Fundatorów pisma o rezygnacji z uczestnictwa
w Zarządzie Fundacji,
3. z chwilą śmierci.
§19
Zarząd Fundacji w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji wraz budżetem,
3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie merytoryczne i
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
4) ogłasza roczne sprawozdanie finansowe oraz podaje do publicznej wiadomości roczne
sprawozdanie merytoryczne i roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
5) składa roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i roczne sprawozdanie merytoryczne
Fundacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,
6) składa roczne sprawozdanie z działalności ministrowi właściwemu ds.
równouprawnienia,
7) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
8) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
9) uchwala regulamin Zarządu Fundacji,
10) tworzy i znosi oddziały i przedstawicielstwa Fundacji oraz ustala ich strukturę
organizacyjną,
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11) ustala wysokość zatrudnienia oraz wielkość środków przeznaczonych na
wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, jej oddziałów i przedstawicielstw, zgodnie
z postanowieniami Statutu Fundacji.
§20
Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie, przy czym jedną z tych dwóch osób musi być
prezes lub skarbnik Fundacji.
§21
Zasady wynagradzania członka Zarządu określają Fundatorzy w drodze uchwały.
§22
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 23
1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych.
2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji m.in. polega na:
1) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
2) pozostała działalność wydawnicza,
3) działalność poligraficzna,
4) działalność związana z bazami danych,
5) działalność rachunkowo-księgowa,
6) badanie rynku i opinii publicznej,
7) reklama,
8) działalność związana z organizacją targów i wystaw,
9) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
10) przetwarzanie danych,
11) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
12) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
13) internet, informatyka, tworzenie stron, itp.,
14) działalności wydawniczej i poligraficznej,
15) działalności w zakresie oprogramowania, związanej z bazami danych, przetwarzania
danych, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz innej
działalności związanej z informatyką,
16) doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania,
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

17) reklamy,
18) działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
19) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
20) działalności edukacyjnej,
21) działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych,
22) szkolenia.
Przed rozpoczęciem działalności Fundacja jest zobowiązana do uzyskania właściwych
zezwoleń lub koncesji dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub
prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania.
Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub
zezwolenia.
Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionych zakładów i innych jednostek organizacyjnych.
Fundacja może wchodzić w spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej jako partner gospodarczy.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność
statutową Fundacji, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje
Zarząd Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje
Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
Rozdział VI
Komitet Honorowy

1.

2.
3.
4.

§24
1. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać Komitet Honorowy.
Członkowie Komitetu Honorowego będą wybierani przez Radę Fundacji za ich zgodą.
Członkowie Komitetu Honorowego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady
Fundacji z głosem doradczym. Szczegółowy regulamin działania Komitetu Honorowego
uchwali Rada Fundacji, przy udziale Zarządu Fundacji.
Komitet Honorowy jest organem doradczym Fundacji.
Komitet Honorowy składa się z nieograniczonej liczby członków powoływanych i
odwoływanych przez Radę Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
Komitet Honorowy działa zgodnie z uchwalonym przez Radę Fundacji regulaminem.
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5. Komitet Honorowy opiniuje działalność Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Fundacji.
6. Komitet Honorowy wyraża swoje opinie w formie pisemnej, chyba że przynajmniej 1/3
członków Komitetu Honorowego uzna, że zachodzi konieczność zwołania posiedzenia.
7. Członkowie Komitetu Honorowego mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Fundacji lub
Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
Zmiana Statutu
§25
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji
§26
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.

§27
Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, za zgodą
Fundatorów.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały.
Fundacja może wchodzić w spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Statutu.

§28
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Wolontariat
Równości”.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne odznaczenia i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§29
1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla, których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
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2. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.
3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.
4. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności
likwidacyjne.
§30
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, za zgodą
Fundatorów.
§31
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
Ustawy o fundacjach, instytucjom lub organizacjom, których działalność jest zbieżna z celem
Fundacji i które to instytucje wskażą Fundatorzy.
§32
1. Prawa Fundatorów Fundacji są dziedziczne. Prawa te wykonuje spadkobierca lub
przedstawiciel wyznaczony przez spadkobierców. Nabycie praw następuje zgodnie z
prawem o dziedziczeniu.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§33
Fundacja składa właściwemu Ministrowi do 31 marca każdego roku sprawozdania ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy.

FUNDATORZY:

______________

______________

Warszawa, dnia 21 listopada 2011 roku
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