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STATUT 
FUNDACJI RÓWNOWAŻNIA 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Równoważnia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Marka Zwolińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariusza Marka Królaka w kancelarii notarialnej w Częstochowie, ul. Kilińskiego 
18/20/2 w dniu 20.11.2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 
niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 
 

§ 2 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
1. Siedzibą fundacji jest miasto Częstochowa. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister odpowiedzialny za obszar 

polityki społecznej. 
 

§ 4 
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
 

Cele i zasady działania Fundacji 
§ 6 

Celami Fundacji są: 
1. Popularyzacja wśród kobiet nowatorskich metod rozwoju osobistego i zawodowego. 
2. Inicjowanie i wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, politycznym i kulturalnym.  
3. Wspieranie niezależności ekonomicznej kobiet oraz przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku 

pracy. 

4. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 
5. Wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender oraz 

feminizmu.  
6. Promowanie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 
7. Promowanie idei zrównoważonego życia, rozwijanie umiejętności godzenia życia 

zawodowego z prywatnym, aktywnego poruszania się po rynku pracy i kształtowania 
postawy umożliwiającej łączenie życiowych ról. 
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8. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka, a także wzmacniania więzi międzypokoleniowej. 

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych, upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju 
dzieci i młodzieży. 

10. Upowszechnianie w społeczeństwie, w organizacjach pozarządowych, instytucjach 
państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania wszelkim 
przejawom dyskryminacji. 

11. Wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
otwartego na różnice, wspomaganie rozwoju demokracji obywatelskiej oraz współpracy 
między jednostkami i grupami. 

12. Upowszechnianie wiedzy i likwidowanie barier związanych z dostępem do nowych 
technologii. 

13. Propagowanie idei wolontariatu. 
14. Popularyzacja wolontariatu jako metody rozwoju osobistego i zawodowego, przy 

równoczesnym wsparciu działań społecznie użytecznych. 
15. Wspieranie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczności lokalnych. 
16. Transfer wiedzy i umiejętności z obszarów mogących wzbogacić kompetencje Fundacji.  

 
§ 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) Organizowanie m.in. kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa zawodowego, coachingu, 
debat, konferencji, seminariów, wystaw, spotkań edukacyjnych, wycieczek grup 
edukacyjnych i samokształceniowych, organizowanie konkursów i przyznawanie 
nagród,  

b) Organizację akcji i kampanii medialnych promujących cele Fundacji. 
c) Rzecznictwo w imieniu interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych  

ze względu na płeć, a także na inne przesłanki. 
d) Realizację działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową,  

ze szczególnym uwzględnieniem osób dyskryminowanych i wykluczonych. 
e) Organizowanie pomocy merytorycznej, materialnej i finansowej, pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. 
f) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 
g) Prowadzanie działalności badawczej, współpracę z ośrodkami badawczymi  

i naukowymi w Polsce i zagranicą. 
h) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
i) Współpracę międzysektorową i międzynarodową a zakresie wymienionym w celach 

działania Fundacji. 
 

2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną  
i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1118 z późn. zm.). 
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§ 8 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, instytucji 
i organizacji zbieżną z jej celami. 
 

§ 9 
Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą dla innych podmiotów gospodarczych: 

1. Doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (70.22), 
2. Usługi związane z zarządzaniem projektami (70.22), 
3. Usługi analityczne i konsultingowe (73.11.Z), 
4. Usługi promocyjne, reklamowe i marketingowe (73.11.Z), 
5. Działalność usługowa w zakresie informacji (63.99.Z), 
6. Sprzedaż (47.19.Z, 47.99.Z). 

 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 10 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset zł), z czego 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) jest przeznaczone na cele 
statutowe Fundacji, a kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) przeznaczona jest na 
działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
 

§ 11 
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji, dofinansowań i subwencji oraz grantów, 
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
d. dochodów z majątku Fundacji, 
e. dochodów z odpłatnej działalności statutowej, 
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów 
statutowych określonych w § 6. 

 
§ 12 

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. 

 
§ 13 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
2. Fundacja nie ma prawa: 

a. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać  majątkiem Fundacji zobowiązań   
w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników 
Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają  w związku małżeńskim 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
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są   związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 
„osobami bliskimi”, 

b. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, 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. Wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów 
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż  w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  
w których uczestniczą   fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 
Władze Fundacji 

§ 14 
1. Władzami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, 
b. Rada Fundacji zwana dalej Radą. 

 
Zarząd 
§ 15 

1. Zarząd składa się z od 2 do 4 osób. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez 
Fundatora na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, który kieruje pracami Zarządu. 
4. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania absolutorium podczas Zgromadzenia Fundacji, 

stanowiącego ogółem Zarząd i Radę, zwołanego nie później niż do 31 stycznia kolejnego 
roku kalendarzowego. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Członka Rady, 
b. śmierci, 
c. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, 

działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami 
wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Zarządu przez 6 miesięcy, 
prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu  
i życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

 
§ 16 

1. Decyzja o odwołaniu członka Zarządu podejmowana jest przez Radę na mocy uchwały. 
2. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie wszystkich członków, odchodzący 

Zarząd zobowiązany jest do powołania nowego Zarządu. 
 

§ 17 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 



Statut Fundacji Równoważnia 
 

b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
c. realizacja celów statutowych, 
d. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
e. zarządzanie finansami Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania 

finansowego i dbałość o płynność finansową, 
f. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami, 
g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów. 
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
 

§ 18 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o spotkaniu do wszystkich 

członków Zarządu pocztą elektroniczną, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym 
spotkaniem. 

3. Dopuszcza się, za zgodą wszystkich członków Zarządu, przeprowadzenie spotkania  
w krótszym terminie bądź powiadomienie o spotkaniu w inny sposób. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy czym do 
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Zarządu, w tym 
Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 
Prezesa. 

5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania 
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie 
Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki 
sposób podejmowania decyzji. 

 
Rada Fundacji 

§ 19 
1. Rada Fundacji, to organ nadzorczy Fundacji, zwany dalej Radą. 
2. Rada Fundacji może składać się z od 1 do 3 osób. 
3. Do pierwszego składu Rady obligatoryjnie wchodzi Fundator w charakterze 

Przewodniczącego Rady i może powołać kolejnych członków Rady. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez Zgromadzenie Fundacji, stanowiące ogółem Zarząd i Radę. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
b. odwołania, w szczególności w przypadku działania na szkodę Fundacji, 

działania w sprzeczności ze statutem, przepisami prawa bądź aktami 
wewnętrznymi, niebrania udziału w pracach Rady przez 6 miesięcy, 
prawomocne skazanie za przestępstwa przeciwko mieniu, rodzinie, zdrowiu i 
życiu lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

c. śmierci członka. 
6. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Przewodniczącego Rady, 

nowy Przewodniczący jest powoływany w wyniku uchwały Zgromadzenia Fundacji, 
stanowiącego ogółem Zarząd i Radę, podejmowanej bezwzględną większością głosów. 
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7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 
 

§ 20 
1. Do zadań Rady, należy w szczególności: 

a. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu na 
wniosek Rady, 

b. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wskazania członka Rady Fundacji lub 
pełnomocnika do reprezentowania fundacji w umowach z członkiem Zarządu 
oraz w sporach z nim, 

c. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, 
d. Czuwanie nad realizacją celów Fundacji przez jej organy, 
e. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 
f. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 

Zarządowi absolutorium, 
g. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, 
h. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, 
i. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji. 

 
§ 21 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź 

na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla 
rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. Posiedzenia Rady 
prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

7. Rada uchwala swój regulamin. 
 

Sposób Reprezentacji 
§ 22 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Fundacji. 
2. W umowach między fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Fundację 

reprezentuje członek Rady Fundacji wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Rady Fundacji. 

3. W sprawach dotyczących rozporządzania majątkiem Fundacji, zbywania, nabywania 
i zaciągania zobowiązań, o wartości powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych – 
oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej dwóch członków Zarządu 
działających łącznie, w tym Prezes Zarządu. 
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Zmiana Statutu 
§ 23 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji 
których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 
 

Połączenie z inną fundacją 
§ 24 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada, przy czym jej decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

Likwidacja Fundacji 
§ 25 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 
 

§ 26 
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały. 
 

§ 27 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji 
pozarządowych o zbliżonych celach. 


