Statut Fundacji Szajn
Tekst jednolity z dn. 28.07.2021 r.

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Szajn, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach z
dn. 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Milczewską i Annę Ślusareńkę,
zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Karola Szyrmę w jego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kolejowej numer 47 lokal 26 w
Warszawie, w dniu 23.03.2020 r.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów. Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w językach obcych.
§4
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Fundacja może współpracować́ ze spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami i
formacjami społecznymi o podobnym profilu działalności.
3. Fundacja może być́ członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Cele Fundacji to:
a. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
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b. wzmacnianie dziewczyn i kobiet w rozwoju osobistym, wykorzystaniu ich
potencjału i talentu, samostanowieniu i asertywności,
c. budowanie więzi i tworzenie społeczności między dziewczynami i kobietami w
feministycznym duchu siostrzeństwa,
d. tworzenie przestrzeni do wypowiedzi artystycznej i światopoglądowej,
e. promowanie twórczości i osiągnięć kobiet,
f. edukacja seksualna,
g. działalność na rzecz grup marginalizowanych i wykluczonych,
h. zwalczanie stereotypów i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, a także inne
przesłanki,
i. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
j. działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności promocja i
popularyzacja nowych zjawisk w kulturze oraz promowanie twórczości
początkujących artystów i artystek,
k. działalność badawcza w zakresie badań społecznych i marketingowych,
l. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
2. Działalność statutowa Fundacji, o której mowa w ust. 1, ma charakter
niedochodowy, przy czym działalność, o której mowa w ust. 1 może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. (z pózn. zm.). Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§6
1. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
a. prowadzenie magazynu skierowanego do dziewczyn i kobiet,
b. organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, treningów, warsztatów,
seminariów, koncertów, pokazów oraz innych form edukacyjnych i
kulturalnych odpłatnych i nieodpłatnych o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym,
c. integracja i wspieranie środowisk feministycznych,
d. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej,
e. tworzenie kampani medialnych,
f. prowadzenie projektów badawczych,
g. opracowywanie opinii, rekomendacji i ekspertyz,
h. współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi,
instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie
realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji,
i. współpracę z administracją samorządową i rządową oraz z jednostkami
gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą.
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Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowią:
a. Fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota
1 000 zł (tysiąc złotych) przeznaczona na działalność gospodarczą.
b. Inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, pochodzące z:
i.
dotacji od osób prawnych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,
ii.
darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, ze źródeł krajowych
i zagranicznych,
iii.
odsetek i lokat bankowych,
iv.
dochodów ze zbiórek publicznych,
v.
działalności gospodarczej
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
b. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
c. PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
d. PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
e. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internet.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
§8
1. Niedozwolone jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej Osobami Bliskimi,
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
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,
c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji,
d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej
pracownicy oraz ich Osoby Bliskie.
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§9
1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Władze Fundacji
§ 10
1. Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd składa się od jednej do pięciu członkiń / jednego do pięciu członków
powoływanych na 3 letnią kadencję.
4. Funkcję członkini / członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki.
6. Po upływie kadencji, nowy Zarząd jest wybierany przez dotychczasowy Zarząd nie
później niż w przeciągu 14 dni od zakończenia kadencji, za pomocą uchwały podjętej
zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członkiń / członków Zarządu.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a. pisemnej rezygnacji członkini / członka Zarządu.
b. śmierci członkini / członka Zarządu
c. odwołania członkini / członka.
8. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w trakcie kadencji przez
Fundatorki w wyniku jednomyślnej uchwały Fundatorek. Jeśli w wyniku takiej
czynności Zarząd posiada wciąż co najmniej jedną członkinię/członka, kadencji nie
przerywa się i nie uzupełnia się Zarządu.
9. Ustanie członkostwa wszystkich członków Zarządu powoduje skrócenie kadencji.
10. W przypadku ustania członkostwa wszystkich członków Zarządu nowy Zarząd
powołują Fundatorki w wyniku jednomyślnej uchwały.
§ 11
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie osób do pracy i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. zawieranie umów w imieniu Fundacji,
h. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
i. podejmowanie decyzji o upadłości Fundacji,
j. wnioskowanie do Fundatorek o zmianę statutu,
k. wnioskowanie do Fundatorek o połączenie i likwidację Fundacji,
l. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu bądź zakończeniu działalności
gospodarczej Fundacji.
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2. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.
§ 12
1. Zarząd prowadzi Księgę uchwał i protokołów Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do
roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje dowolna członkini / członek Zarządu, przesyłając
wszystkim członkiniom/ członkom Zarządu informację o terminie i miejscu przed
planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie
zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Dopuszcza się
powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej.
5. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia powinna zostać wysłana co najmniej 48
godzin przed jego terminem, chyba że mimo zachowania krótszego terminu obecni
będą wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w
obecności minimum połowy członkiń / członków Zarządu.
§ 14
1. Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Fundacji zobowiązane są dwie członkinie / dwóch członków Zarządu
działające/działających łącznie w przypadku Zarządu wieloosobowego oraz jeden
członek Zarządu samodzielnie w przypadku Zarządu jednoosobowego.
2. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. Przy podjęciu uchwały, o
której mowa w zd. 1 członek Zarządu, którego dotyczy umowa bądź spór nie bierze
udziału.
§ 15
.
1. Członkinie / członkowie Zarządu mogą być zatrudniane/ zatrudniani przez Fundację.
2. Członkowie Zarządu mogą uzyskać zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych
w wyniku pracy na rzecz Zarządu.
3. Wynagrodzenie członkiń/członków Zarządu ustanawiają Fundatorki w wyniku
jednomyślnej uchwały.
4. Wynagrodzenie członkiń/członków Zarządu nie może wynosić więcej niż 3-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce w poprzednim roku
kalendarzowym.

Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorki z własnej inicjatywy lub na wniosek
członkini/ członka Zarządu.
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2. Decyzję o zmianie statutu podejmują Fundatorki w wyniku jednomyślnej uchwały.
3. Zmiana Statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

§ 17
1. W przypadku śmierci lub trwałej utraty zdolności do czynności prawnych jednej z
Fundatorek, druga Fundatorka może podejmować decyzje wcześniej przewidziane
dla obu Fundatorek działających jednomyślnie.
§ 18
1. Przekazanie praw ochronnych do znaków towarowych Fundacji oraz udzielenie
wyłącznej licencji lub przekazanie autorskich praw majątkowych do dzieł
posiadanych przez Fundację do innego podmiotu wymaga jednomyślnej zgody
Fundatorek.
§ 19
1. Fundacja może zostać połączona z inną Fundacją.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorki w wyniku
jednomyślnej decyzji z własnej inicjatywy lub na wniosek członkini/ członka Zarządu.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
b. w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
c. podjęcia przez Fundatora decyzji o likwidacji Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorki w wyniku jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, chyba że uchwała
Fundactorek o likwidacji powoła inne osoby na likwidatorów.
4. Likwidatorzy podejmują wszelkie czynności niezbędne dla zakończenia działalności
Fundacji. Wypełniają zobowiązania i ściągają należność oraz spieniężają majątek
Fundacji. W tych granicach likwidatorzy mają prawo reprezentować Fundację. Do
likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu o Zarządzie Fundacji.
5. Majątek Fundacji pozostały w momencie likwidacji zostaje przekazany innej
organizacji pozarządowej, która ma zbliżone cele działania do celów działania
Fundacji.
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