STATUT FUNDACJI
pod nazwą
Fundacja Kobiety Wędrowne
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Kobiety Wędrowne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1. Khedi Alieva
2. Dorota Jaworska
aktem notarialnym z dnia 10 lipca 2018 roku, sporządzonym przez notariusza
Katarzynę Grajewską-Bartosz, Repertorium A nr 2079/2018, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.
z dnia 11 stycznia 2916 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§6
1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.
3. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
4. Dla celów współpracy międzynarodowej Fundacja może używać odpowiedników
swojej nazwy w językach obcych.
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§7
1. Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji
celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i działania Fundacji
§9
Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego
w zakresie pomocy rodzinom i osobom migrującym oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób.
§ 10
Celem Fundacji jest pomoc, wsparcie oraz poprawa warunków życia kobiet
migrujących i ich rodzin, a w szczególności:
1. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
migrantów/migrantek i lokalnej społeczności w rozwoju otwartego
społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz rzeczywistej zmiany
społecznej.
2. budowanie otwartych społeczności lokalnych poprzez wspieranie dialogu
i wymiany kulturowej pomiędzy migrantami/migrantkami i członkami
społeczeństwa przyjmującego.
3. wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym,
likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy, usług publicznych
i działalności gospodarczej.
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet.
§ 11
Fundacja może realizować swój cel wszystkimi prawnie dostępnymi środkami, a w
szczególności poprzez:
1. prowadzenie i wspieranie działań pomocowych, edukacyjnych, informacyjnych
i kulturalnych, mających na celu poprawę sytuacji życiowej, materialnej
i społecznej kobiet migrujących i ich rodzin,
2. organizowanie i koordynacja dobrowolnej działalności samopomocowej,
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3. prowadzenie i wspieranie działań wspomagających rozwój osób i grup, w tym
także rozwój przedsiębiorczości,
4. świadczenie usług w zakresie adaptacji społeczno- zawodowej,
5. świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia,
6. pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów
materialnych i niematerialnych,
7. udzielanie stypendiów socjalnych i edukacyjnych,
8. organizowanie wolontariatu,
9. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
10. prowadzenie działalności badawczej.
Działalność Fundacji, o której mowa w § 12 w pkt. 1-10 może mieć charakter
nieodpłatny lub odpłatny.
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności
z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób fizycznych, których
działalność jest zbieżna z jej celem.

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji
§ 14
Organami Fundacji są:
1. Rada Programowa Fundacji
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
3. Rada Pracowników Fundacji
§ 15
Rada Programowa Fundacji:
1. Rada Programowa Fundacji jest ciałem doradczym, opiniodawczym
i kontrolnym.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, powołanych przez
Fundatorki na czas nieokreślony.
3. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku złożenia
pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci.
4. Rada Programowa Fundacji jest zwoływana przynajmniej raz do roku.
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5. Na posiedzeniu Rady Programowej Fundacji mają prawo być obecni
przedstawiciele innych organów Fundacji, kiedy jest to zbieżne z programem
posiedzenia.
6. Rada Programowa Fundacji podejmuje wszystkie swoje decyzje w formie
uchwał zwykłą większością głosów, w głosowaniach jawnych w obecności
przynajmniej 50% swoich członków.
§ 16
Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
1. Wspieranie
działalności
Fundacji
poprzez
dzielenie
się
wiedzą
i doświadczeniem.
2. Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych Fundacji.
4. Podjęcie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji i zawiadomienie o tych
faktach odpowiednich organów sądowych i państwowych.
§17
Zarząd Fundacji:
1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do czterech osób.
2. Pierwszy skład Zarządu wskazują Fundatorki. Następnych członków Zarządu
powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
3. Fundatorki wskazują pierwszego Prezesa Zarządu oraz pierwszego Wiceprezesa
Zarządu. Następnych Prezesów Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu oraz
członków Zarządu wybiera Rada Fundacji, po przedstawieniu kandydatów przez
przynajmniej jedną Fundatorkę.
4. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji
złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji lub odwołania przez Radę
Fundacji i zatwierdzenia odwołania przez Fundatorki.
§ 18
Fundatorki mogą być członkami Zarządu.
§ 19
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 20
Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji
poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.
§ 21
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków.
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§ 22
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
prezes lub wiceprezes Fundacji.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może
składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w
szczególności:
1. przygotowuje merytoryczne i finansowe plany działalności Fundacji,
2. przygotowuje merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności Fundacji,
3. podejmuje wszelkie decyzje w istotnych dla Fundacji sprawach
niezastrzeżonych dla kompetencji Rady,
4. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
5. sprawuje zarząd nad majątkiem fundacji,
6. ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń dla pracowników
Fundacji i podpisuje z nimi umowy,
7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych
w działalności statutowej oraz gospodarczej,
8. deleguje swoje uprawnienia zatrudnionym pracownikom,
9. przyznaje dyplomy, odznaczenia i honorowe członkostwa Fundacji.

§ 24
Rada Pracowników Fundacji:
1. Rada Pracowników Fundacji jest organem konsultacyjno-doradczym.
2. Rada Pracowników Fundacji składa się ze wszystkich pracowników (zwanych
dalej Członkami Rady Pracowników Fundacji).
3. Rada Pracowników Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.
4. Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik
Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, a przestaje nim być
w momencie rozwiązania tejże umowy.
5. Członkowie Rady Pracowników Fundacji nie mogą składać rezygnacji
z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach
Rady.
6. Rada Pracowników Fundacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na
rok.
7. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji zwołuje, organizuje jej
posiedzenia i kieruje ich przebiegiem.
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8. Przewodniczący Rady Pracowników Fundacji ma obowiązek zwołać
posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na
pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Pracowników oraz na
wniosek Zarządu Fundacji. Posiedzenie powinno odbyć w ciągu dwóch tygodni
od dnia złożenia wniosku.
9. Uchwały Rady Pracowników Fundacji mogą być podjęte w trakcie
posiedzenia Rady, a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego
głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników Fundacji zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Członkowie Rady Pracowników Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał Rady Pracowników Fundacji oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Pracowników Fundacji, gdy uchwała nie
dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Pracowników Fundacji.
11. Uchwały Rady Pracowników Fundacji zapadają bezwzględną większością
głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.

Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 25
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc
pięćset złotych), w tym 500 zł na działalność statutową i 1000 zł na działalność
gospodarczą, wniesiony przez Fundatorki oraz środki finansowe, nieruchomości,
ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 26
Dochodami Fundacji są:
1. darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymywane od osób fizycznych lub
prawnych, zarówno z kraju, jak i zza granicy,
2. dochody z majątku Fundacji,
3. dochody z działalności gospodarczej,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. wpływy z działalności odpłatnej,
6. inne źródła.
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Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 27
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w
rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie:
- organizowania i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
- świadczenia usług w zakresie adaptacji społeczno-zawodowej,
- prowadzenia szkoleń,
- prowadzenia badań empirycznych, opracowania opinii, analiz, ekspertyz itp.
- działalności wydawniczej i tłumaczeń.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na działalność
statutową.
§ 28
W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe
i finansowe zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które
realizowała Fundacja. O przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.
§ 29
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 30
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 31
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 32
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla realizacji których została
ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku, jeśli
uniemożliwia to zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań. Decyzja w przedmiocie
likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 33
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Sopotu.

Sopot, 10.07.2018 r.
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