Statut Fundacji „Równorodność” z dnia 9 grudnia 2020 roku - tekst
jednolity, uwzględniający zmiany na podstawie uchwały o zmianie
Statutu z dnia __ stycznia 2021 roku
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja „Równorodność”, zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona przez:
- Katarzynę Adamik,
- Sebastiana Piotra Hejnowskiego,
- Igora Marka Ostrowskiego,
- Jakuba Urbanika, oraz
- Olgę Ziegler
zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto
stołeczne Warszawa.
2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz tworzyć
inne jednostki organizacyjne.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

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

§4
We support the LGBT+ community in Central and Eastern Europe.
Contact us via e-mail: hello@equaversity.org

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.

Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
a. wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na
celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji;
b. zasypywanie podziałów społecznych,
c. promocja dialogu, integracji i współpracy różnych grup
społecznych i politycznych,
d. wsparcie

słabszych,

wykluczonych

i

zapomnianych

grup

społecznych,
e. promocja

idei

przejrzystych,

większej
bardziej

otwartości,

transparentności

demokratycznych

i

mechanizmów

wewnętrznej rywalizacji w polskich partiach politycznych,
f. wzmocnienie

organizacji

pozarządowych,

samorządów

lokalnych i branżowych,
g. wsparcie organizacji pozarządowych i niezależnych instytucji,
h. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo
lub finansowo):
b. organizacji seminariów, debat i szkoleń organizacji kampanii
społecznych w za- kresie zgodnym z celami Fundacji;
c. organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób
realizujących cele Fundacji;
d. przygotowywanie projektów zmian w prawie i podejmowanie
starań na ich rzecz wprowadzenia;
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e. inicjowanie postępowań i reprezentowanie jednostek przed
krajowymi

i

międzynarodowymi

organami

sądowymi,

administracyjnymi i społecznymi w zakresie przewidzianym
stosownymi regulacjami prawnymi;
f. wstępowanie do postępowań toczących się przed krajowymi i
międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i
społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego
g. współpracę

z

osobami

fizycznymi,

prawnymi

i

innymi

podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami
publicznymi;
2. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać
działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest
zbieżna z celami statutowymi Fundacji. Może także współdziałać z
innymi

instytucjami,

organizacjami

i

osobami

dla

osiągania

wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia

organizacyjnego,

częściowego

lub

całkowitego

finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych
funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo
w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,- zł (jeden
tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację.

§8
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji i grantów pochodzących z funduszy
krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,;
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c. z dochodów ze zbiórek, przy czym zbiórki należy rozumieć jako
zbiórki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych,
d. aukcji internetowych,
e. dochodów z majątku Fundacji.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na dowolną realizację jej celu, wybraną przez
Fundację, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i
pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku
do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji pozostają 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 („osoby
bliskie”),
b. przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie

bezpośrednio

wynika

ze

statutowego

celu

Fundacji;
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji
lub pracownicy Fundacji lub ich osoby bliskie.
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4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo
o odrzuceniu spadku.

Władze Fundacji
§9
1. Organami Fundacji są:
a. Zarząd,
b. Rada.
2. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć
również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą
wideokonferencji

lub

innych

środków

porozumiewania

się

na

odległość.
3. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to
rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za
pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są
odpowiednio przez Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu.
Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.
4. Rada i Zarząd mogą przyjąć regulaminy określające sposób ich
funkcjonowania.

Zarząd
§ 10
1. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu
pierwszej kadencji określają Fundatorzy a kolejnych kadencji określa
Rada Fundacji.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. Kolejnych członków Zarządu
powołuje Rada Fundacji.
5. Pierwszego Prezesa Zarządu wskazują Fundatorzy, a kolejnego wybiera
Zarząd spośród swoich członków.
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6. Członek Zarządu, który nie wypełnia swoich obowiązków albo
podejmuje działania sprzeczne ze statutem, może być odwołany przez
Radę w drodze jednomyślnej uchwały.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
a. sprawowanie zarządu nad mieniem Fundacji,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. uchwalanie

planów

działania,

projektów

programów

operacyjnych oraz planów finansowych Fundacji,
d. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności Fundacji,
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją - z
zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 pkt 1) niniejszego Statutu
f. podejmowanie

decyzji

o

tworzeniu,

przekształceniu

lub

znoszeniu jednostek organizacyjnych Fundacji - z zastrzeżeniem
postanowień § 12 ust. 2 pkt 2) niniejszego Statutu,
g. powoływanie

i

odwoływanie

likwidatora

lub

likwidatorów

Fundacji,
h. podejmowanie

decyzji

we

wszystkich

sprawach

nie

zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatorów.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz planów na rok następny.

§ 12
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1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością
głosów, chyba że Statut stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu, zaś w przypadku podejmowania
uchwały o wyborze Prezesa Zarządu decyduje głos najstarszego
wiekiem członka Zarządu.
2. Zgoda Rady jest wymagana dla podjęcia przez Zarząd następujących
decyzji:
a. o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
b. o

utworzeniu,

przekształceniu

lub

zniesieniu

jednostki

organizacyjnej Fundacji.

§ 13
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji
i zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Fundacją a
członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Rada bądź członek Rady
upoważniony uchwałą Rady Fundacji.

Rada
§14
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od
Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej, przy czym członkowie Rady nie mogą być członkami
Zarządu.
2. Rada składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na
trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady pierwszej kadencji określają
Fundatorzy a kolejnych kadencji określa sama Rada Fundacji.
3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Rada może dokooptować kolejnych członków do swojego grona na
mocy uchwały podjętej jednogłośnie.
4. Rada, na sześć miesięcy przed końcem swojej kadencji, powołuje
członków

Rady

kolejnej

kadencji.

W

przypadku

We support the LGBT+ community in Central and Eastern Europe.
Contact us via e-mail: hello@equaversity.org

nie

podjęcia

odpowiedniej uchwały w sprawie w wyznaczonym terminie, Radę
kolejnej kadencji powołują Fundatorzy.
5. Przewodniczącego Rady pierwszej kadencji wskazują Fundatorzy a
kolejnych kadencji wybiera go Rada spośród swoich członków.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie wygasa również na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
b. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci;
d. podjęcia uchwały o samorozwiązaniu Rady.

§15
1. Do zadań Rady należą:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu - z zastrzeżeniem
postanowień § 10 ust. 4,5 i 6 niniejszego Statutu,
c. opiniowanie – na wniosek Fundatora lub Zarządu – planów
działania Fundacji oraz innych spraw przedłożonych przez
Fundatora lub Zarząd,
d. zatwierdzanie programów operacyjnych Fundacji,
e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań
finansowych

i

sprawozdań

z

działalności

Fundacji

oraz

udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
f. reprezentowanie

Fundacji

przy

dokonywaniu

czynności

prawnych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów,
chyba że Statut stanowi inaczej; w razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego, zaś w przypadku podejmowania uchwały o
wyborze Przewodniczącego Rady, decyduje głos najstarszego wiekiem
członka Rady. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w
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sprawach

wyboru

członków

Zarządu.

W

przypadku

obrad

korespondencyjnych decyzja nad uchwałą jest ważna, jeśli decyzję w
jej sprawie wyrazi co najmniej połowa składu Rady. W przypadku obrad
w formie posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej 60%
członków Rady.
3. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje
Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
4. Rada obraduje:
a. na posiedzeniach, lub
b. korespondencyjnie

(w

tym

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej).
5. Członkowie Rady mogą głosować przez swoich pełnomocników.
6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych
wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady, w tym
kosztów podróży.

Postanowienia końcowe
§16
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada w formie uchwały podjętej
na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków.
Zmiana celów działania Fundacji wymaga również zgody wszystkich
Fundatorów.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których
została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada. Decyzję w
sprawie likwidacji podejmuje Rada w formie uchwały podjętej na
wniosek Zarządu większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady. W
przypadku niepodjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę w terminie,
decyzje w sprawie likwidacji podejmują Fundatorzy.
3. Majątek

pozostały

po

likwidacji

Fundacji

przekazuje

się,

z

zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, podmiotom lub
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organizacjom, wskazanym przez Radę, których działalność odpowiada
celom Fundacji.
4. W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Statutem

zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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mają

