STATUT FUNDACJI RE:AKCJA

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja RE:AKCJA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Beatę Matuszek i Paulinę
Dróżdzel, zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Grzegorz
Fojcik, ul. Kościuszki 22/1 w Rybniku (44-200), w dniu 6 sierpnia 2014 r. działa na podstawie
ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na
podstawie niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rybnik.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja może posługiwać się logo oraz identyfikacją wizualną.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Cele Fundacji to:
a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w sferze
prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, a także ze względu na inne
przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,

c. promowanie

komunikacji

bez

przemocy

oraz

upowszechnianie

informacji

dotyczących

występowania, zapobiegania i niwelowania skutków sytuacji kryzysowych,
d. podnoszenie poziomu wiedzy młodzieży i dorosłych o równouprawnieniu i niedyskryminacji ze
względu na płeć,
e. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
f. wspieranie mniejszości narodowych oraz wymiany międzykulturowej,
g. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na różnice,
h. kształtowanie postaw aktywnych w społecznościach lokalnych,
i. wspieranie procesów aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości prowadzących do niezależności
ekonomicznej,
j. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
k. wspieranie twórczości artystycznej kobiet i mężczyzn,
l. promowanie ekologii, zrównoważonego rozwoju i wiedzy na temat globalnych współzależności,
m. wspieranie i promowanie rozwoju osobistego,
n. wspieranie i promowanie świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości,
o. integracja pracowników Fundacji.
2. Cele Fundacji są realizowane w szczególności poprzez:
a. organizowanie

kursów,

szkoleń,

warsztatów,

konferencji,

seminariów,

wystaw,

spotkań

edukacyjnych, wycieczek, tworzenie grup edukacyjnych i samokształceniowych,
b. działalność

kulturalną,

w

tym

wspieranie

i

organizację

przedsięwzięć

instytucjami

państwowymi

wydawniczych

i artystycznych,
c. współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi,

i

podmiotami

prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie
Fundacji,
d. prowadzenie działalności badawczej,
e. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
f. upowszechnianie informacji na temat sytuacji i działalności kobiet,
g. organizowanie akcji medialnych,
h. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla pracowników Fundacji.

3. Możliwe

jest

dofinansowywanie

działań

realizowanych

przez

Fundację

przez

uczestników/uczestniczki tych działań.
4. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie
wymienionych celów i sposobów realizacji celów.
5. Cele Fundacji realizowane są przez działania prowadzone w sferze zadań publicznych w zakresie:
a. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
b. działalności charytatywnej,

c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
e. ochrony i promocji zdrowia,
f. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
h. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
j. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k. działalności

wspomagającej

rozwój

techniki,

wynalazczości

i

innowacyjności

oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
l. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
n. wypoczynku dzieci i młodzieży,
o. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
p. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
q. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
r. turystyki i krajoznawstwa,
s. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
t. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
u. ratownictwa i ochrony ludności,
v. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
w. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
x. promocji i organizacji wolontariatu,
y. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
z. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
aa.działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4, w zakresie
określonym w pkt 1-32.
§7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
§8
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz
obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

III. Majątek
§9
Fundatorki na realizację celów statutowych przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 500 zł
(pięćset złotych).
§ 10
1. Dochodami Fundacji są:
a. dotacje i subwencje od osób prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,
c. odsetki i depozyty bankowe,
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e. wpływy z działalności odpłatnej,
f. dofinansowywanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki tych
działań.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we
właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

IV. Organy Fundacji
§ 13
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

A. ZARZĄD FUNDACJI
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób powoływanych przez Fundatorki, w tym: Prezes/Prezeska
Zarządu oraz Wiceprezes/Wiceprezeska Zarządu.
3. Fundatorki mogą zostać członkiniami Zarządu.
4. Funkcje w Zarządzie są ustanawiane przez Fundatorki w drodze uchwały.
§ 15
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji, odwołania przez Fundatorki bądź
śmierci członkini/członka Zarządu.
2. Członkinie/członkowie Zarządu mogą pełnić odpłatną pracę na rzecz celów statutowych
w ramach przedsięwzięć i projektów realizowanych przez Fundację. Umowa z ww. osobami zostaje
zawarta pomiędzy osobą uprawnioną do reprezentowania Fundacji a członkinią/członkiem Zarządu.
§ 16
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. tworzenie rocznych programów działania Fundacji,
b. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji.
3. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością
głosów jego członków/członkiń, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.
§ 18
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Przez powiadomienie członków/członkiń
Zarządu o obradach rozumie się wysłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej za
potwierdzeniem odbioru.
V. Sposób reprezentacji
§ 23
1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składają dwie członkinie/dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające/działający łącznie.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składają dwie członkinie/ składa dwóch członków Zarządu działających jednomyślnie.
3. Jeżeli umowa/porozumienie itp. jest zawierana z członkiem Zarządu składającego się z dwóch
osób, dokumenty podpisywane są przez jednego członka/ jedną członkinię Zarządu.

VI. Zmiana statutu
§ 24
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Przez istotną zmianę rozumie się
naruszenie celów odpowiadających ochronie praw człowieka i równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
§ 25
Decyzje

w

przedmiocie

zmiany

statutu

podejmuje

Zarząd

Fundacji

za

pisemną

zgodą

Fundatorek.
VII. Postanowienia końcowe
§ 26
Fundacja nie może:
a.

udzielać

pożyczek

członkiń/członków

jej

lub

zabezpieczać

organów

lub

zobowiązań

majątkiem

pracowników/pracowniczek

Fundacji
oraz

w

stosunku

osób,

z

do

którymi

członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki 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/ne z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.

przekazywać

majątku

Fundacji

na

rzecz

członkiń/członków

jej

organów

lub

pracowników/pracowniczek 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. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń/członków jej organów lub pracowników/pracowniczek

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupywać towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie/członkinie
organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 27
1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie
cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 28
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały i za
pisemną zgodą Fundatorek.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji,
której działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorek.
§ 29
1.

Możliwe

jest

przekazanie

członkiem/członkinią

Zarządu,

przez
w

Zarząd
zakresie

Fundacji

pełnomocnictwa

podpisywania

umów

osobie

nie

będącej

cywilno-prawnych

oraz

merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
2. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkiem/członkinią Zarządu w drodze
uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.
§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

