STATUT
FUNDACJI IM. JULII WOYKOWSKIEJ
Tekst jednolity z dnia 21.10.2019 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundację ustanawia: Paulina Kirschke, zwana dalej „Fundatorem”.
2. Oświadczenie Fundatora o ustanowieniu Fundacji zostało objęte aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 21 października 2019 roku.
§2
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja im. Julii Woykowskiej.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej i powierzać zagranicznym osobom fizycznym lub
prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać
wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
§4
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
minister właściwy ds. kultury.
§5
1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
§6
1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych fundacji, stowarzyszeń,
związków i sieci współpracy.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki
organizacyjne służące realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Celami Fundacji są:
a) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

b)
c)
d)
e)

ochrona i promocja zdrowia,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarcze,
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
h) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
i) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
j) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym
organizowanie biegów, rozgrywek sportowych, turniejów,
k) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
l) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
m) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
n) działalność na rzecz rewitalizacji społecznej i równościowej oraz przestrzeni
miejskiej,
o) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
p) upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
q) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
r) promocja Rzeczypospolitej za granicą,
s) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego.
2.
Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej
pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z
przedmiotem działalności gospodarczej.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) podejmowanie akcji promocyjnych i edukacyjnych mających na celu umacnianie
pozycji kobiet w społeczeństwie,
b) wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych i różnych form
upowszechniania kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
c) organizację konferencji, szkoleń, warsztatów i seminariów,
d) prowadzenie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży,
e) upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach poprzez prelekcje,
f) wspieranie kobiet i organizacji kobiecych w ich działalności na rzecz
równouprawnienia,
g) promowanie artystek oraz ich dzieł poprzez wernisaże, wystawy, spotkania autorskie,
filmy, koncerty,
h) upowszechnianie wiedzy na temat historii oraz sytuacji i działalności kobiet,

i) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi, biznesem i nauką,
j) organizowanie akcji medialnych promujących ideę równouprawnienia,
k) prowadzenie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej, reklamowej,
radiowej, telewizyjnej czy internetowej,
l) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów krajowych i zagranicznych w celu wymiany
doświadczeń i organizowania wspólnych przedsięwzięć,
m) prowadzenie działalności badawczej, w tym zbieranie informacji, opinii, wizje
lokalne, rozmowy,
n) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
o) pozyskiwanie partnerów oraz środków finansowych przeznaczonych na działalność
Fundacji i jej cele statutowe.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny
przekazany przez Fundatora w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na
działalność gospodarczą.
3. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa
majątkowe, akcje i obligacje, prawa autorskie i inne aktywa nabyte i otrzymane przez
Fundację w toku jej działania.
§ 10
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) darowizn, dotacji, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych i
zagranicznych,
b) subwencji osób prawnych,
c) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dotacji i grantów z budżetu państwa i środków samorządowych,
g) dotacji z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
h) nawiązek,
i) przychodów z działalności odpłatnej,
j) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są
wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów
działania Fundacji.
3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.

§ 11
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiekowych i muzycznych
63.12.Z Prowadzenie portali internetowych
63.99.Z Działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nieskalsyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
91.02.Z Działalność muzeów.

5. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na
działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§12
1.
2.
3.
4.
5.

Organem Fundacji jest Zarząd.
Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu wchodzi fundatorka.
Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundatorka.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku.
6. Prezes Zarządu koordynuje prace Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Zarządu.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd.
8. W przypadku rezygnacji wszystkich członków Zarządu nowy Zarząd powołuje
Fundatorka.
9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na spotkaniu.
W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
11. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji
b) śmierci
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 12 poniżej.
12. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
§ 13
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach
i niemajątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

majątkowych

§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
d) realizacja celów statutowych
e) sporządzanie planów pracy i budżetu
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
g) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych
h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji

podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjnodoradczych,
m) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze
członka.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd.
§ 16
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną
Fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
i)
j)
k)
l)

1.
2.
3.
4.

§ 17
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele
tożsame z celami Fundacji.
W wypadku śmierci Fundatorki przewidziane w niniejszym statucie kompetencje
Fundatorki realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatorki bądź
wskazanych przez nią w testamencie osób. Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.

