Statut Fundacji PRO Diversity
uchwalony 24 sierpnia 2016

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja PRO Diversity, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja ufundowana została przez Fundację Wolontariat Równości posługującą się
numerem KRS 0000413688, zwaną dalej Fundatorem, i ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Borowską w Warszawie w Kancelarii Notarialnej
przy ul. Grójeckiej 107, dnia 11 sierpnia 2016, Rep. A nr 836/2016.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3
1. 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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych
samych celach stosunkowych.
4. Fundacja może tworzyć swoje przedstawicielstwa, oddziały i filie w kraju i za granicą

Rozdział 2
Cele i środki działania
§4
Celami Fundacji są:
a. upublicznienie dyskusji na temat problematyki osób nieheteroseksualnych i
zwiększenie widoczności i reprezentacji społecznej osób LGBT (lesbijki, geje, osoby
biseksualne, osoby transpłciowe),
b. kształtowanie postaw otwartoiści i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec
osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych,

c. propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych,
w tym działalność wydawnicza, publikowanie witryn internetowych, działalność
związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
nauk społecznych, humanistycznych i medycznych,
d. wprowadzenie praw sprzyjających niedyskryminacji w polskim systemie prawnym ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz inne czynniki, zgodnie z
wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej oraz innych instytucji
międzynarodowych,
e. przeciwdziałanie dyskryminacji m.in. osób homo-, biseksualnych i transpłciowych w
społeczeństwie, w tym w szczególności w zatrudnieniu, w dostępie do dóbr i usług
oraz życiu gospodarczym,
f. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu języka wrażliwego na
procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w szczególności antyhomofobicznego i
antytransfobicznego,
g. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat w
szczególności w kontekście biznesowym oraz miejsca pracy,
h. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja
społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów, rozwój kształcenia zawodowego,
i. propagowanie dobrych praktyk w zakresie promowania równouprawnienia w
zatrudnieniu,
j. promowanie rozwoju zawodowego,
k. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

§5
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
a. współpracę z instytucjami państwowymi i polskimi oraz zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi a także placówkami edukacyjno-oświatowymi i kulturalnymi, w tym
instytucjami spełniającymi cele, o których mowa w § 4 Statutu,
b. prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie
objętym celami statutowymi Fundacji poprzez:
 organizowanie i finansowanie kursów seminariów, konferencji i innych form
integracyjno – szkoleniowych,
 wydawanie publikacji, wydawnictw fonograficznych,
 produkcję filmów, programów telewizyjnych, koncertów, festynów, wystaw,
festiwali,
 prowadzenie witryn internetowych,
c. organizowanie i prowadzenie, a także finansowanie:
 szkół, uczelni i innych placówek oświatowych,
 zakładów kształcenia zawodowego,
 placówek o charakterze kulturalno-artystycznym;
d. finansowanie stypendiów i nagród rzeczowych za wybitne osiągnięcia naukowe lub
gospodarcze,
e. prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji oraz
przetwarzanie danych,

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

prowadzenie w miarę możliwości badań oraz ich inicjowanie w sferze działań
statutowych Fundacji,
wypowiadania się w sprawach publicznych związanych z działalnością statutową
Fundacji,
organizowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych,
organizowanie happeningów,
działalność wspomagającą zrównoważony rozwój gospodarczy, w tym rozwój
ekologicznej przedsiębiorczości i promocję technologii odnawialnych,
propagowanie i wdrażanie praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu,
pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami,
promocję i organizację wolontariatu,
kreowanie i popularyzacja rozwiązań organizacyjnych i prawnych, również
systemowych, skierowanych na grupy marginalizowane i wykluczanych z
uczestnictwa w rynku pracy.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w kwocie 500,00 zł
(słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, prawa
niematerialne oraz majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§7
1. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
b. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
c. dotacje z budżetu Państwa, jednostek administracyjnych i samorządowych,
d. dochody z udziałów i akcji spółek publicznych i niepublicznych,
e. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
f. dochody z praw majątkowych.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§8
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i
udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu
obowiązujących przepisów, środki trwałe.

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze docelowe.
4. Z dochodów określonych w Statucie, Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe,
nazwane odrębną nazwą, lub nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki
w drodze spadku lub zapisu, na których gromadzone są środki otrzymywane od w/w osób
z w/w tytułów.

§9
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§10
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członkiń/członków Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Rady Doradczej Fundacji,
Fundatora, pracowniczek/pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków Zarządu
Fundacji, Rady Fundacji, Rady Doradczej Fundacji, pracowniczek/pracowników Fundacji,
Fundatora 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków Zarządu
Fundacji, Rady Fundacji, Rady Doradczej Fundacji, pracowniczek/pracowników Fundacji,
Fundatora oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§11
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2. Rada Doradcza Fundacji, zwana dalej Radą Doradczą,
3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Dział IV.1. Rada Fundacji
§12
1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym Fundacji powołanym do sprawowania kontroli i
nadzoru nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji w zakresie swojej działalności nie podlega
Zarządowi.

2. Członkinie/Członkowie Rady są powoływani i odwoływani w drodze uchwały Rady Doradczej
Fundacji, podjętej wyłącznie na wniosek Zarządu, na czteroletnią kadencję. W przypadku
braku Rady Doradczej członkinie/członków Rady powołuje jednomyślnie Zarząd na
czteroletnią kadencję.
3. Rada składa się z najmniej 3 (trzech) członkiń/członków, którzy mogą wybrać ze swego grona
Przewodniczącą lub Przewodniczącego Rady.
4. Członkinie/Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji co oznacza, iż mandat
członkini/członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członkiń/członków Rady.
5. Mandat członkini/członka Rady Fundacji wygasa:
a. z upływem okresu kadencji,
b. z chwilą doręczenia jej/jemu uchwały Rady Doradczej o odwołaniu z Rady lub w
przypadku braku Rady Doradczej, z chwilą doręczeniu jej/jemu jednomyślnej uchwały
Zarządu o odwołaniu z Rady,
c. z chwilą doręczenia przez nią/niego Prezesce/Prezesowi Zarządu Fundacji pisma o
rezygnacji z członkostwa w Radzie,
d. z chwilą śmierci.
6. Członkiniami/Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a. będące członkiniami/członkami Zarządu lub pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. będące członkiniami/członkami Rady Programowej lub pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§13
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz kontrolnych i
nadzorczych.

§14
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad organami, oddziałami oraz jednostkami organizacyjnym Fundacji w zakresie ich
działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów celem wyeliminowania
między innymi:
a. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję,
ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
b. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkinie/członkowie organów Fundacji, wolontariuszki/wolontariusze
lub pracownice/pracownicy Fundacji oraz osoby im bliskie;
c. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, w tym obowiązek
kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
d. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym z wnioskami
wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
e. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
f. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

g. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, rocznego
sprawozdania merytorycznego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania wieloletnich programów
działania Fundacji,
i. uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji,
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodnicząca/Przewodniczący z inicjatywy własnej
lub Przewodnicząca/Przewodniczący Zarządu z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu, Rady
Programowej lub Fundatora.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy Przewodnicząca/Przewodniczący Zarządu. Może w nich
także uczestniczyć przedstawicielka/przedstawiciel Rady Doradczej oraz
przedstawicielka/przedstawiciel Fundatora.
§15
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy
członkiń/członków Rady, w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady.
2. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodnicząca/Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona
przez Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady lub – w przypadku niewybrania
Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady – Przewodnicząca/Przewodniczący Zarządu,
3. Członkinie/Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
członkini/członka Rady, z tym, że mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów pełnienia
funkcji.

Dział IV.2. Rada Doradcza Fundacji
§16
1. Rada Doradcza jest organem kolegialnym Fundacji powołanym do pełnienia funkcji
doradczych wobec Zarządu i Rady.
2. W skład Rady Doradczej wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele firm i instytucji
współpracujących z Fundacją, w szczególności darczyńcy Fundacji, powoływani przez Radę na
wniosek Zarządu.
3. Członkinie/Członkowie Rady Doradczej są powoływani i odwoływani w drodze uchwały Rady,
na wniosek Zarządu, na dwuletnią kadencję.
4. Rada Doradcza składa się z dowolnej liczby członkiń/członków, którzy wybierają ze swego
grona Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Doradczej.
5. Członkinie/Członkowie Rady Doradczej powoływani są na okres rozłącznej kadencji.
6. Mandat członkini/członka Rady Doradczej wygasa:
a. z upływem okresu kadencji,
b. z chwilą doręczeniu jej/jemu uchwały Rady o odwołaniu z Rady Doradczej,
c. z chwilą doręczenia przez nią/niego Prezesce/Prezesowi Zarządu Fundacji pisma o
rezygnacji z członkostwa w Radzie Doradczej,
d. z chwilą śmierci.
7. Członkiniami/Członkami Rady Doradczej nie mogą być osoby:
a. będące członkiniami/członkami Zarządu lub pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

8.
9.

10.

11.

b. będące członkiniami/członkami Rady lub pozostające z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Rada Doradcza pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia Rady Doradczej zwołuje jej Przewodnicząca/Przewodniczący z własnej inicjatywy
lub Przewodniczący Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członkiń/członków
Zarządu.
W posiedzeniach Rady Doradczej uczestniczy Przewodnicząca/Przewodniczący Zarządu. Może
w nich także uczestniczyć przedstawicielka/przedstawiciel Rady oraz
przedstawicielka/przedstawiciel Fundatora.
Członkinie/Członkowie Rady Doradczej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji członkini/członka Rady Doradczej, z tym, że mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów pełnienia funkcji.

Dział IV.3. Zarząd Fundacji
§17
1. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezeski/Prezesa Zarządu, powoływanych i
odwoływanych przez Radę po akceptacji przez Radę Doradczą. W przypadku braku Rady
Doradczej, Rada powołuje do Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały Rady. Powołanie
następuje na czas nieokreślony.
2. Funkcje członkiń/członków Zarządu nie mogą być łączone z funkcjami członkiń/członków
Rady i Rady Doradczej.
3. Członkinie/Członkowie Zarządu powoływani są na okres kadencji rozłącznej.
4. Z chwilą rezygnacji Prezeski/Prezesa z funkcji, następuje rozwiązanie całego Zarządu.
5. Członkinie/Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
członkini/członka Zarządu, z tym, że mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów
pełnienia funkcji.
§18
Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich spawach niezastrzeżonych do
kompetencji Fundatorów, Rady i Rady Doradczej.

§19
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji wraz budżetem,
3. sporządza roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie merytoryczne i roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji,
4. ogłasza roczne sprawozdanie finansowe oraz podaje do publicznej wiadomości roczne
sprawozdanie merytoryczne i roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
5. składa roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i roczne sprawozdanie merytoryczne
Fundacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,

6.
7.
8.
9.
10.
11.

składa roczne sprawozdanie z działalności ministrowi właściwemu ds. równouprawnienia,
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
uchwala regulamin Zarządu Fundacji,
tworzy i znosi oddziały i przedstawicielstwa Fundacji oraz ustala ich strukturę organizacyjną,
ustala wysokość zatrudnienia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji, jej oddziałów i przedstawicielstw, zgodnie z postanowieniami Statutu
Fundacji.

§20
Mandat członkini/członka Zarządu wygasa z chwilą:
1. doręczeniu jej/jemu uchwały Rady o jej/jego odwołaniu z Zarządu,
2. doręczenia przez nią/niego do Rady pisma o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
3. śmierci.
§21
Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony:
1. Prezes Zarządu jednoosobowo,
2. troje członków Zarządu działających łącznie,
3. oraz każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo do kwoty 1.500 zł.

§22
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,
rozstrzygający jest głos Prezeski/Prezesa Zarządu.

§23
Prezeska/Prezes Zarządu w szczególności:
1.
2.
3.
4.

Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Organizuje i zarządza pracą Zarządu Fundacji.
Zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu Fundacji.
Współdziała z Radą i Radą Doradczą Fundacji, zgodnie z zapisami niniejszego Statutu.

Rozdział V
Zmiana Statutu
§24
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§25
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują:
1. Fundator po akceptacji przez Zarząd lub
2. Zarząd jednomyślnie po akceptacji przez Radę.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§26
1. Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, za jednomyślną
zgodą Zarządu i Rady.
2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami fizycznymi i prawnymi, z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego Statutu.

§27
1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, za zgodą Rady.
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
5. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności
likwidacyjne.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
Ustawy o fundacjach, instytucjom lub organizacjom, których działalność jest zbieżna z celem
Fundacji i które to instytucje wskaże Zarząd.
§28
Pierwszy Zarząd i pierwszą Radę powołuje, w drodze uchwały, Fundator.

§29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

…………………………………………………………………..
Fundator: Fundacja Wolontariat Równości

