
STATUT FUNDACJI CENTRUM PRAW KOBIET 

  

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1. 

1)Fundacja działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Centrum Praw Kobiet i 
zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja może używać nazwy skróconej: CPK. 
  

2)Fundacja posiada osobowość prawną. 
  

3)Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta 
z ochrony prawnej. 
  

4)Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych. 

§2. 

1)Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak również, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, 
tereny poza jej granicami. 
  

2)W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty 
międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa obowiązującego 
w RP oraz prawa zagranicznego. 
  

3)Fundacja może powoływać oddziały, filie i inne placówki wyspecjalizowane w kraju i poza 
jego granicami. 
  

4)Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów. 

§3. 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na cel, dla którego 
Fundacja została ustanowiona. 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

§4. 



Celem Fundacji jest działanie na rzecz: 

 
1.poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku do kobiet, w tym zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz w życiu 
społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie; 

 
2.przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu 
społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i 
majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną; 

 
3.przeciwdziałania bezrobociu kobiet oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
kobiet oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; 
  

4.przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy w rodzinie, 
alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio bądź pośrednio dotykają kobiet; 
  

5.poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w 
szczególności dla kobiet ofiar przemocy i dyskryminacji; 
  

6.edukacji w szczególności w zakresie postrzegania praw kobiet jako praw człowieka, 
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, równego stratusu kobiet i 
mężczyzn , praw kobiet w sferze prokreacji oraz idei integracji europejskiej; 
  

7.profilaktyki i promocji zdrowia kobiet w tym w szczególności zdrowia psychicznego i 
prokreacyjnego oraz dostępu do edukacji seksualnej; 
  

8.budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym tworzenia warunków dla większej 
społecznej i politycznej aktywności kobiet; 
  

9.rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z 
instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką rynku pracy, 
przeciwdziałania przemocy, patologiom społecznym, dostępem do wymiaru sprawiedliwości 
oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

§5. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 
1.monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych 
projektów i programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci; 
  



2.monitorowanie stosowania prawa z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka oraz 
zasady równouprawnienia ze względu na płeć poprzez m.in. prezentowanie stanowiska 
Fundacji, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter 
precedensowy oraz towarzyszenie kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości; 
  

3.prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu w 
szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ze względu na płeć, 
przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wykluczeniu społecznemu kobiet z innych 
przyczyn; 
  

4.prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie kampanii, konferencji oraz 
współpracę z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet oraz całego społeczeństwa w 
zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu kobiet oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć; 
  

5.budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi,  i osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji; 
  

6.organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, prowadzenie telefonu informacyjno-
interwencyjnego oraz wydawanie poradników i innych publikacji w celu podnoszenie 
świadomości kobiet w zakresie należnych im praw i wolności; 
  

7.gromadzenie danych dotyczących naruszeń praw kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć; 
  

8.organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla kobiet, 
których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze 
względu na płeć; 
  

9.organizowanie szkoleń uwrażliwiających przedstawicieli instytucji stosujących prawo, 
przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie 
polityki społecznej na problem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć; 
  

10.organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu 
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji; 
  

11.współpracę z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania celami Fundacji, a 
także z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie 
objętym celami Fundacji. 

Rozdział III 
  



Majątek i dochody Fundacji 

§6 

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe składające z: 
1.dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy; 
2.darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych; 
3.wpływów ze zbiórek i imprez publicznych; 
4.dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie; 
5.dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 
6.środków znajdujących się na kontach Fundacji; 
7.odsetek bankowych; 
8.nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację; 
9.nawiązek i innych wpływów. 

§7 

1.Fundusz założycielski wynosi 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) i jest w całości przeznaczony 
na realizację celów statutowych Fundacji. 
2.Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być 
niższa niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych). 

§8 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§9 

1.Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową. 
2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
3.Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów 
statutowych. 

§10 

Niedopuszczalne jest: 
  

1.udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członkiń organów Fundacji, osób zatrudnionych oraz tych z którymi osoby zatrudnione 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, albo pozostają we wspólnym pożyciu. 
  

2.przekazywania majątku Fundacji na rzecz członkiń organów, osób zatrudnionych oraz 
innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
  



3.wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członkiń organów, osób zatrudnionych oraz 
innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu 
pożytku publicznego. 
  

4.zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkinie organów Fundacji, osoby zatrudnione lub osoby im bliskie. 

Rozdział IV 
  

Organy Fundacji 

§11 

Organami Fundacji są: 

 
1.Kolegium Fundacji, 
  

2.Zarząd Fundacji 
  

3.Rada Nadzorcza Fundacji 

§12 

Kolegium Fundacji 

 
1.Kolegium Fundacji tworzą fundatorki oraz członkinie powołane jednogłośną uchwałą 
fundatorek spośród kobiet, które wniosły istotny wkład merytoryczny lub finansowy w 
realizację misji i rozwój Fundacji oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej bądź 
pozostającej w konflikcie interesów z działalnością Fundacji. 
  

2.Członkostwo w Kolegium ustaje na skutek ustąpienia, odwołania albo śmierci członkini. 
  

3.Odwołanie może nastąpić w przypadku prawomocnego skazania członkini za przestępstwo 
umyślne, istotnego naruszenia postanowień statutu albo podjęcia bez zgody fundatorek 
działalności, o której mowa w pkt. 1. 
  

4.W miejsce ustępującej, odwołanej lub zmarłej fundatorki lub członkini Kolegium powołuje 
nową albo podejmuje uchwałę o zmniejszeniu liczby członkiń. 
  



5.Członkinie Kolegium Fundacji pełnią swoją funkcję społecznie, mogą jednakże otrzymać 
zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji. 
  

6.Członkinie Kolegium Fundacji mogą działać przez pełnomocników. 

§13 

1.Posiedzenie zwyczajne Kolegium odbywa się co najmniej dwa razy do roku, przy czym co 
najmniej jedno z posiedzeń odbywa się z końcem roku obrachunkowego. 
  

2.Posiedzenie nadzwyczajne Kolegium Fundacji może być zwołane: 
a)z inicjatywy każdej z fundatorek, 
b)na wniosek co najmniej dwóch pozostałych członkiń Kolegium, 
c)na wniosek Zarządu Fundacji, 
d)na wniosek Rady Nadzorczej Fundacji. 
  

3.O zwołaniu i posiedzeniu Kolegium należy zawiadomić członkinie z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem listem poleconym, zawierającym porządek obrad oraz propozycje uchwał, 
jakie mają być podjęte. Członkinie mogą być zawiadomione o terminie posiedzenia również 
w inny sposób, przy czym uważa się, że członkinie zostały prawidłowo zawiadomione, jeśli 
potwierdziły pisemnie swoją obecność. 

§14 

Do kompetencji Kolegium Fundacji należy podejmowanie uchwał w sprawie: 
  

a)zmiany statutu, celów Fundacji lub sposobu ich realizacji; 
  

b)zbycia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Fundacji, dokonania 
przez Zarząd innych czynności naruszających majątek Fundacji zgromadzony na kontach 
Fundacji, jeśli ich wartość przekracza 10-krotność Funduszu Założycielskiego; 
  

c)udziału Fundacji w strukturach innych fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa 
handlowego; 
  

d)rocznych i wieloletnich planów i strategii działania oraz preliminarza budżetu Fundacji na 
rok następny; 
  

e)powoływania i odwoływania Przewodniczącej i członkiń Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
Fundacji; 
  



f)powoływania i odwoływania członkiń Kolegium w przypadkach, o których mowa w §12 
pkt. 3 i 4 Statutu; 
  

g)struktury wewnętrznej Fundacji, powoływania jednostek terenowych, w tym oddziałów i 
filii, zakładów oraz innych wyspecjalizowanych placówek, określenia ram ich działalności, a 
zwłaszcza zakresu i obszaru ich działania; 
  

h)roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru, a 
nadto w związku z naruszeniem zakazu, o którym owa w §12 pkt.1. 

§15 

1.Uchwały Kolegium Fundacji zapadają przy obecności co najmniej połowy członkiń. 
2.Uchwały Kolegium Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 
3.W sprawach określonych w §14 pkt a), e), g), h) uchwały Kolegium zapadają bezwzględną 
większością głosów. 
4.W sprawach określonych w§14 pkt a) i e) fundatorki mają prawo weta, natomiast w 
przypadku, gdy ilość głosów oddanych „za” i „przeciw” jest równa, głosy fundatorek są 
rozstrzygające. 

§16 
 
Zarząd Fundacji 

1.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich. 
  

2.Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. 
  

3.Do Zarządu mogą być powoływane członkinie Kolegium Fundacji lub spoza ich grona, 
które identyfikują się z misją Fundacji oraz jej celami, a jednocześnie nie prowadzą 
działalności konkurencyjnej bądź pozostającej w konflikcie interesów z działalnością 
Fundacji. 
  

4.W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby prawomocnie skazane za popełnienie 
przestępstwa umyślnego. 

§17 

1.Zarząd jest powoływany na okres dwóch lat, a jego członkinie mogą być wybrane  na 
kolejne kadencje. 
  

2.Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia 
się członkostwa lub odwołania członkini. 
  



3.Odwołanie członkini Zarządu następuje z mocy uchwały Kolegium Fundacji podjętej 
samoistnie, bądź na wniosek Rady Nadzorczej w szczególności na skutek nie udzielenia 
Zarządowi absolutorium. 
  

4.W przypadku, gdy jedna z członkiń Zarządu okresowo nie może pełnić swojej funkcji, 
Kolegium Fundacji może wyznaczyć na jej miejsce inną osobę pełniącą funkcję członkini 
Zarządu. 
  

5.Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy 
Zarząd pełni swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. 

§18 

Do kompetencji Zarządu z zastrzeżeniem uprawnień innych organów należy: 
  

1.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
  

2.przygotowywanie rocznego i wieloletnich planów działania Fundacji oraz preliminarza 
budżetu na rok następny; 
  

3.zarządzanie majątkiem i dochodami Fundacji oraz decydowanie o przeznaczeniu nadwyżki 
finansowej i pokryciu ewentualnych strat z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla innych 
organów; 
  

4.opracowywanie strategii i zasad pozyskiwania funduszy zapewniających stabilny rozwój 
całej Fundacji oraz pozwalających uniknąć sytuacji, w której mogłoby dojść do konfliktu 
interesów lub naruszenia zasad uczciwej konkurencji; 
  

5.wspieranie działań dyrektorek oddziałów Fundacji w pozyskiwaniu środków finansowych 
na realizację przyjętych programów; 
  

6.przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania oddziałów, filii, innych 
wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich 
działania; 
  

7.powoływanie i odwoływanie dyrektorek oddziałów; 
  

8.sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością oddziałów i filii oraz placówek 
wyspecjalizowanych Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z prawem, misją Fundacji, 
przyjętymi zasadami i standardami działania oraz efektywności i zasadności wydatkowanych 
środków finansowych i rzeczowych; 
  



9.zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz planów działania jednostek terenowych i 
wyspecjalizowanych oraz zasad ich gospodarki finansowej, w tym sposobu wykorzystania 
wygospodarowanych nadwyżek; 
  

10.zatwierdzanie standardów świadczonych przez Fundację usług oraz stanowisk Fundacji w 
kwestiach istotnych z punktu widzenia realizacji jej misji; 
  

11.przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności całej Fundacji 
po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniami poszczególnych oddziałów; 
  

12.przedstawianie stanowiska w sprawie udziału Fundacji w strukturach innych fundacji i 
stowarzyszeń, spółkach prawa handlowego, innych przedsięwzięciach gospodarczych; 
  

13.uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu pracy i wynagrodzeń dla osób 
zatrudnionych w Fundacji; 
  

14.wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej oraz Kolegium Fundacji w sprawach 
zastrzeżonych do ich kompetencji; 
  

15.podejmowanie uchwał w sprawie zaistniałego lub potencjalnego konfliktu interesów 
dotyczącego osób zatrudnionych i współpracujących Fundacją. 

§19 

1.Zarząd odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał. 
  

2.Do udziału w posiedzeniu Zarząd może zaprosić dyrektorki oddziałów oraz inne osoby z 
głosem doradczym. 
  

3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje 
głos Przewodniczącej. 
  

4.Uchwały dotyczące zarządzania majątkiem Fundacji, w tym decydowania o przeznaczeniu i 
wykorzystaniu dochodów Fundacji zapadają w pierwszym terminie kwalifikowaną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń Zarządu. 
  

5.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania 
listownego lub drogą elektroniczną, jeżeli wszystkie członkinie wyrażą na to zgodę. 
  



6.Do reprezentacji Fundacji i składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważnione 
są trzy członkinie Zarządu, bądź jego przewodnicząca i jedna członkini. 
  

7.Członkinie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z 
dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

§20 

Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Fundacji w Warszawie oraz biur 
w oddziałach i innych jednostkach terenowych. Dyrektorka biura Fundacji oraz dyrektorki 
oddziałów mogą być powoływane z grona lub spoza Zarządu. 

§21 

Rada Nadzorcza Fundacji 
  

1.Rada Nadzorcza Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych, nadzorczych i 
doradczych i składa się z 3 do 7 członkiń powoływanych uchwałą Kolegium Fundacji spośród 
osób, które identyfikują się z misją Fundacji, wykazały się wiedzą i kompetencjami 
potrzebnymi dla właściwego wypełniania powierzonych jej zadań oraz nie prowadzą 
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fundacji lub pozostającej w 
konflikcie interesów. 
  

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i może być odnowiona. 
  

3.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą, która przewodniczy jej obradom, 
reprezentuje Radę wobec osób trzecich oraz wobec pozostałych organów Fundacji, w tym 
zawiera i rozwiązuje umowy z członkiniami Zarządu. 
  

4.Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w razie ustąpienia, odwołania lub śmierci 
członkini. 
  

5.Odwołanie członkini Rady Nadzorczej następuje w razie skazania prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo popełnione umyślnie, istotnego naruszania postanowień statutu, 
podejmowania działań sprzecznych z prawem, misją fundacji lub konkurencyjnych wobec 
działań Fundacji, bądź pozostających w konflikcie interesów. 
  

6.Członkinie Rady Nadzorczej nie mogą jednocześnie być członkiniami Zarządu ani 
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać z nimi we 
wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
  

7.Członkinie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 



pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi. 

§22 

1.Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej dwa razy do roku. 
2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodnicząca z własnej inicjatywy, na wniosek co 
najmniej 1/3 członkiń Kolegium Fundacji, Rady Nadzorczej lub Zarządu. 
3.Członkinie Rady Nadzorczej powinny być powiadomione o terminie posiedzenia z 
wyprzedzeniem dwutygodniowym listem poleconym lub za ich zgodą inną drogą. 

§23 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
  

1.nadzór nad realizacją misji i głównych kierunków działania Fundacji w tym zgodności 
realizowanych programów i projektów z misją oraz rocznymi i wieloletnimi planami 
działania; 
  

2.podejmowanie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Zarządu sprzecznej z prawem, 
statutem oraz wewnętrznymi zasadami i regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Fundacji 
oraz jej oddziałów; 
  

3.nadzór i kontrola nad gospodarką finansową Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z 
prawem, przyjętym budżetem, zasadą racjonalności i celowości wydatkowanych środków 
oraz wewnętrznymi zarządzeniami; 
  

4.rozpatrywanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności 
Fundacji; 
  

5.opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji z punktu widzenia ich 
zgodności z celami Fundacji; 
  

6.sprawowanie pieczy i kontroli nad majątkiem Fundacji; 
  

7.udzielenie absolutorium członkiniom Zarządu; 
  

8.wydawanie zaleceń Zarządowi dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień i 
nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz realizacji rocznych i 
wieloletnich planów działania; 
  



9.podejmowanie innych działań związanych z kontrolą działalności Zarządu oraz oddziałów i 
filii z punktu widzenia ich zgodności z prawem, statutem oraz wewnętrznymi zasadami i 
regulaminami; 
  

10.przygotowywanie opinii w sprawie struktury wewnętrznej Fundacji, powołania oddziałów, 
filii, innych wyspecjalizowanych placówek, określania ich praw i obowiązków, zakresu i 
obszaru ich działania oraz stopnia samodzielności; 
  

11.ustalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej. 

§24 

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2.W sprawach określonych w § 23 punkt. 2) i 7) wymagana jest bezwzględna większość 
głosów. 

§25 

Rada Fundacji może powołać Komisję Programową jako organ doradczy i opiniujący 
Fundacji lub/i komisje programowe związane z realizacją poszczególnych programów 
Fundacji. Członkowie i Członkinie Komisji powoływani są spośród przedstawicieli świata 
nauki, przedstawicieli zawodów i instytucji działających w sferze zbieżnej lub istotnej z 
punktu widzenia realizacji misji Fundacji oraz odbiorczyń i odbiorców usług świadczonych 
przez Fundację. 

Rozdział V 

 
Jednostki organizacyjne Fundacji 

§26 

1.Dla wykonywania swoich działań Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz inne placówki 
wyspecjalizowane. 
  

2.Oddziały i filie są jednostkami Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania. 
  

3.Placówki wyspecjalizowane są jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele statutowe 
Fundacji w skali ogólnokrajowej. 
  

4.Oddziały, filie oraz placówki wyspecjalizowane działają na podstawie regulaminów 
zatwierdzonych przez Kolegium Fundacji na wniosek Zarządu. Regulaminy powinny określać 
obszar i zakres ich działania oraz zakres samodzielności. 
  



5.Jednostki terenowe oraz wyspecjalizowane działają w oparciu o roczne plany działania oraz 
finansowe zatwierdzone przez Zarząd. 
  

6.Zasady gospodarki finansowej jednostek terenowych i wyspecjalizowanych zatwierdza 
Zarząd. 
  

7.Oddziałami, filiami oraz placówkami wyspecjalizowanymi kierują Dyrektorki powoływane 
i odwoływane przez Zarząd. 
  

8. Dyrektorki oddziałów powoływane są spośród osób spełniających kryteria, o których 
mowa w odniesieniu do członkiń Zarządu oraz pozostałych organów Fundacji. 

Rozdział VI 

 
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

§27 

  

1.Fundacja ulega rozwiązaniu i likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
  

2.Decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji podejmuje Kolegium Fundacji, a postępowanie 
w tym zakresie prowadzi likwidator wyznaczony przez Kolegium. 
  

3.Kolegium na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania poszczególnych czynności 
likwidacyjnych, o ile zachodzi taka potrzeba. 
  

4.Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu. 
  

5.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

 


