STATUT
FUNDACJI KOBIET DOBRAWA
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Kobiet „Dobrawa’’, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Elżbietę Piorun-Hannah, Ksenię Tyminską, Annę Kozinda
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Patrycję Tomala w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Postępu 13, w dniu
07.12.2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§4
Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w
fundacjach.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

§7
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.
§8
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.
§9
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie
realizacji następujących celów:
1. Wspieranie wszystkich kobiet, które tymczasowo przebywaja lub na stałe
mieszkają w Polsce.
2. Kształtowanie wizerunku społecznego i biznesowego kobiet w
społeczeństwie.
3. Wspieranie i promowanie kobiet w zakresie przedsiębiorczości, biznesie,
sztuce artystycznej i kulturze.
4. Kreowanie statusu kobiety i wsparcie życia rodzinnego.
5. Porady zdrowego stylu życia, inicjatywy w profilaktyce zdrowotnej,
promocja aktywności fizycznej kobiet.
6. Porady i szkolenia ułatwiające utrzymanie równowagi pomiędzy pracą i
życiem rodzinnym, rozwijanie umiejętności indywidualnych,
wspomaganie rozwoju osobistego.
7. Zachęcanie kobiet do wzajemnej współpracy, nagłaśnianie ich sukcesów,
przekazywania porad i dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami,
trudnościami we wszystkich obszarach wyżej wymienionych.
8. Organizacja, promocja i wszechstronne wspieranie rozwoju talentów
kobiet, dzieci i młodzieży, szczególnie tych najbiedniejszych.

9. Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
11.Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.
12.Aktywizacja środowisk kobiet wiejskich, kobiet po 50 r.z, po urlopach
macierzyńskich i wychowawczych.

§ 10
Działalność Fundacji jest realizowana przez poniższe cele i finansowana przez
Fundacje:
1. Prowadzenie wykładów, spotkań naukowych, konferencji, warsztatów,
wystaw, szkoleń, sympozium, prezentacji, eventów.
2. Publikowanie artykułów o charakterze informacyjno-naukowym,
motywującym, wspierających w najbardziej popularnych mediach
społecznosciowych, FB, blog,
3. Wydawanie ulotek, broszur, książek
4. Organizowanie imprez okolicznościowych, imprez sportowych,
rekreacyjnych, treningów, wycieczek, wyjazdów, inicjatyw promujących
zdrowy tryb życia oraz programów mających na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
5. Organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju
akcjami i inicjatywami, przyczyniającymi się do budowania komunikacji
pomiędzy kobietami aktywnymi.
6. Współpraca z wszelkimi osobami prywatnymi, firmami i inicjatywami,
mającymi wpływ na tworzenie wizerunku kobiety zadbanej.
7. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, i osobami
prywatnymi, które poprzez swoją działalność, utożsamiają się, z celami
statutowymi Fundacji.
8. Wspieranie i organizowanie program artystycznych (festiwale,
warsztaty) obejmujące swoim działaniem kobiety, dzieci i młodzież

9. Programy i przedsięwzięcia obejmujące działalność naukową, naukowotechniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu),
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej
10.Kontakty pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności, służące
nawiązywaniu współpracy na rzecz realizacji celów statutowych, oraz
wymiany informacji
11.Programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach
kobiecych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi
12.Występowanie do organów władzy państwowej i samorządowej w
sprawach związanych z celami statutowymi
13.Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych
14.Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz kobiet,młodzieży i
dzieci.
15.Rozwój i upowszechnienie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
16.Rozwój i upowszechnianie mediacji.
17.Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
18.Rozwój i upowszechnienie dialogu społecznego.
19.Promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej i
zawodowej.
20.Upowszechnianie edukacji oraz samodoskonalenia społeczeństwa w
szczególności osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych oraz
zamieszkałych na obszarach wiejskich.
21.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

§ 11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzy
tysiąca) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z
czego 1.000 (tysiąc) złotych przeznaczone zostaje na działalność gospodarczą.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach
publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji.
5. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za
granicą,
6. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
§ 14
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 jej zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 15
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.

Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na
realizację celów statutowych.
Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej:
PKD
84.12.Z

PKD
93.29.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

Pozostała działalność rozrywkowa i
rekreacyjna

PKD
96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana

PKD
85.60.Z

Działalność wspomagająca
edukację

PKD
90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych

PKD
84.11.Z

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności
publicznej

PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD
70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania

PKD
82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej
niesklasyfikowana

PKD
58.19.Z

Pozostała działalność
wydawnicza

Wladze Fundacji.
§ 16
Zarząd składa się z 3 lub więcej członków powoływanych na czas nieokreślony
przez fundatorów. Fundatorzy mogą odwoływać albo zmieniać Zarząd .
Fundatorzy maja możliwość pełnienia funkcji Zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Dla ważności dokumentów wymagany są podpisy dwóch członków Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd
może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.

§ 17
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu 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, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,
członków Zarządu 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,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest
bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Połączenie z inną fundacją.
§ 19
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.
Likwidacja Fundacji.
§ 20
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

