STATUT
FUNDACJI RÓWNANIE
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Równanie, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Misją Fundacji jest działalność na rzecz realizacji idei solidarności, sprawiedliwości
społecznej i egalitaryzmu oraz powszechnego udziału obywateli w życiu publicznym.
§2
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Fundacja ma osobowość prawną, a siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i sposoby działania Fundacji.
§3

Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz dobra wspólnego, w szczególności:
1. Propagowanie, upowszechnianie i ochrona praw człowieka, wolności i swobód
obywatelskich oraz wiedzy na ich temat;
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznawaną religię lub jej
brak, pochodzenie, orientację psychoseksualną, przynależność narodową,
niepełnosprawność, głoszone poglądy;
3. Promowanie tolerancji, dialogu społecznego i międzykulturowego.
4. Wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans w dostępie do
edukacji, usług medycznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;

6. Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz wspieranie aktywności
obywatelskiej;
7. Prowadzenie i promocja edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we
współczesnym świecie; globalizacji i zasadach zrównoważonego rozwoju;
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10. Tworzenia i funkcjonowania niezależnych środków masowego przekazu oraz warunków
dla swobodnej debaty publicznej;
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12. Wspieranie działań na rzecz estetyki miejskiej, organizowania przestrzeni miejskiej
przyjaznej mieszkańcom oraz działań na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego.
13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
17. Obrona praw zwierząt, promowanie edukacji ekologicznej oraz zdrowego stylu życia;
18. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
19. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na
równi z organizacjami pozarządowymi, w tym spółkami z ograniczoną
odpowiedzialnością, non profit i spółdzielni socjalnych;
20. Promocja i organizacja wolontariatu;
21. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
22. Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji osobistej, w tym
szczególnie: doświadczających przemocy kobietom i dzieciom, osobom bezdomnym, z
różnego typu niepełnosprawnością, trudnej młodzieży, seniorom oraz wszystkim innym
pozbawionym opieki lub wsparcia instytucjonalnego;
23. Prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej
patologią;
24. Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
25. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
§4
1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów, na zasadach określonych w § 9.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
wydawniczej, promocyjnej, medialnej, tłumaczeniowej, organizacyjnej oraz
monitoringu;
2. Organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych;
3. Przygotowywanie raportów, badań, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, analiz,
opinii, ekspertyz, dokumentacji, planów, programów, prognoz, strategii, polityk i
innych tego typu materiałów;
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej;
5. Organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sympozjów,
spotkań, warsztatów, kursów, prelekcji filmowych, obozów, festiwali, jak również
innych form działalności edukacyjnej i oświatowej;
6. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów, określonych w paragrafie 4;
7. Organizowanie i wspieranie finansowe praktyk, staży i wyjazdów studyjnych w kraju i
za granicą;
8. Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
9. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
10. Współpraca z organami władzy publicznej, samorządowymi, środkami masowego
przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa
międzysektorowego;
11. Budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi (administracja
publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, społeczeństwo)
12. Inne działania realizujące cele statutowe.
Majątek i dochody Fundacji.
§5
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 500 (dwa tysiące pięćset)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
3. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
§6
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących w szczególności z:
1. Majątku własnego Fundacji;

2. Darowizn, spadków, zapisów, lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
3. Wpływów z 1%;
4. Dotacji i subwencji oraz grantów;
5. Praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
6. Wpływów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
7. Praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
8. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
papierów wartościowych;
9. Dochodów z działalności odpłatnej;
10. Dochodów z działalności gospodarczej;
11. Zaciągania pożyczek;
12. Innych dochodów.
§7
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
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.
4. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów
§8
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
fundatora, członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi fundator,
członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji 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 z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków jej organów lub jej
pracowników 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków jej organów lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu przez Fundację towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy
fundator, członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Działalność gospodarcza Fundacji
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich formach
przewidzianych prawem na terenie Polski i za granicą, w tym we własnym imieniu oraz
poprzez inny udział w przedsięwzięciach gospodarczych w rozmiarach służących realizacji
jej celów.
2. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczane na realizację celów statutowych
Fundacji.
3. Na cele działalności gospodarczej ze środków majątkowych Fundacji zostanie
wyodrębniony fundusz w wysokości 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).
4. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze statutu.
5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez uczestnictwo w spółkach
cywilnych lub spółkach prawa handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.
6. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
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 dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
94.20.Z Działalność związków zawodowych
94.92.Z Działalność organizacji politycznych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Władze Fundacji
§ 10
1. Władzami fundacji są:
a)
Rada Fundacji,
b)
Zarząd Fundacji.
2. Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze
Rada Fundacji
§ 11
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z pięciu do dwunastu członków.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu zgłoszony mu na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
5. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Fundacji;
6. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 14
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji
zwykłą większością głosów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji może powołać Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.a)
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
a.b)
uchwalanie regulaminów,
a.c)sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
a.d)
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
a.e)
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
a.f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
a.g)
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.
4. W przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 31 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
Sposób Reprezentacji

§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku Zarządu jednoosobowego składa
jedyny członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego, z zastrzeżeniem ust. 2,
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji, jeśli
zostanie powołany.
Likwidacja Fundacji
§ 18
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 Rada Fundacji.
§ 19
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

