STATUT
FUNDACJI INSPIRING GIRLS POLSKA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Inspiring Girls Polska [dalej: „Fundacja”] została ustanowiona na czas nieokreślony przez Elizę Durka-Cieślawską, zamieszkałą w Warszawie 03968, ul. Saska 7C [dalej: „Fundator”], aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Magdalenę Arendt w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w Warszawie 00-634, przy ul.
Progi 1 lok.10 w dniu 19 lutego 2021 r. (Rep. A nr 252/2021).

2.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. 2016 poz. 40 ze zm.), postanowień niniejszego Statutu oraz aktów wewnętrznych,
przyjętych na podstawie tego Statutu.

3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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§5
1.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, ze zm.).

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów. Zakres działalności gospodarczej określony jest w § 12.

§6
Fundacja może tworzyć zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także tworzyć
i przystępować do spółek i fundacji.

§7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II
Cele Fundacji
§8
Celem Fundacji jest:
1. Działalność oświatowa polegająca na:
a)

inspirowaniu oraz wzmacnianiu (empowerment) dziewczynek i kobiet

b)

kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności dziewczynek, kompetencji
przyszłości,

c)

wsparciu młodego pokolenia w adaptacji do zmiany cyfrowej,

d)

przygotowaniu młodego pokolenia pod kątem przyszłego rynku pracy,

e)

szerzeniu wiedzy o prawach dzieci, zdrowia fizycznego i psychicznego,

f)

edukowaniu dorosłych w zakresie budowania relacji z dziećmi i możliwości ich
wspierania w procesie dorastania.

g)
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2. Ochrona i promocja zdrowia oraz promocja rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji i stereotypom,
4. Popularyzacja wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na tematy związane z dorastaniem, zdrowiem i samorealizacją,
5. Działalność naukowa, w szczególności w zakresie badania sytuacji dziewczynek i kobiet
[dalej: „Cele Statutowe”].
§9
1.

Fundacja realizuje Cele Statutowe poprzez:

a) prowadzenie mentoringu dla dziewczynek i kobiet,
b) opracowywanie programów, materiałów i narzędzi edukacyjnych,
c) prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, edukatorów oraz rodziców,
d) prowadzenie prac badawczych i naukowych nt. wzmacniania (empowermentu) dziewczynek i kobiet,
e) organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, organizowanie kampanii edukacyjnych i społecznych oraz innych form upowszechniania kwestii związanych z Celami Statutowymi,
f) wydawanie periodyków, książek oraz prowadzenie portali internetowych,
g) współpracę z polskimi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami,
h) działalność kulturalną i artystyczną,
i) współpracę z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami o zbliżonym profilu działania,
j) wspomaganie innych organizacji pozarządowych o zbieżnych celach statutowych.
2.

Dla realizacji Celów Statutowych Fundacja może finansowo lub merytorycznie wspierać
działalność innych osób prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej
oraz osób fizycznych, jeśli działalność tych podmiotów jest zbieżna z celami Fundacji.

3.

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami (w tym,
w szczególności ze spółkami prawa handlowego) i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych poprzez wsparcie organizacyjne, częściowe lub całkowite finansowanie
przedsięwzięcia albo pomoc w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

ROZDZIAŁ III
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Majątek Fundacji
§ 10
1.

Majątek Fundacji stanowią Fundusz założycielski, o którym mowa w ust. 2 poniżej oraz
środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.

2.

Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 2 100,00 zł (słownie:
dwa tysiące sto złotych), czego 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczony jest na
działalność gospodarczą.

3.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a)

funduszu założycielskiego;

b)

darowizn Fundatora;

c)

darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz spadków i zapisów - krajowych i zagranicznych;

d)

aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

e)

praw autorskich;

f)

zbiórek publicznych;

g)

funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

h)

funduszy Unii Europejskiej;

i)

przychodów z działalności gospodarczej.
§ 11

W przypadku darowizn celowych oraz innych zapisów celowych Fundacja może odmówić ich
przyjęcia.
§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1. sponsoring – PKD 73.11.Z. (Działalność agencji reklamowych),
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń – PKD 85.59 B (pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),
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3. organizowanie konferencji – 82.30 Z (działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów),
4. doradztwo – PKD 74.90 (Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana),
5. działalność portali internetowych – PKD 63.12 Z
6. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.11.Z.
7. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20 Z
8. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21 Z
9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
10. działalność wydawnicza – PKD 58.11 Z
11. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19 Z

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
§ 13
Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 14
Zarząd jest organem kierowniczym Fundacji, zarządzającym jej majątkiem i ją reprezentującym.

§ 15
1.

Zarząd Fundacji składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków.
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2.

Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony w
drodze pisemnego oświadczenia. O ile Fundator nie wskaże w akcie powołania, że powołanie następuje na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu to dana osoba
jest powołana na funkcję Członka Zarządu.

3.

Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

4.

Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu Fundacji mogą zostać odwołani przez Fundatora w każdym czasie w drodze pisemnego oświadczenia.

5.

Mandat Członka Zarządu Fundacji, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu, wygasa
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Gdy rezygnuje ostatnia
osoba ze składu Zarządu Fundacji to rezygnacja jest składana na ręce Fundatora, a w
innych przypadkach na ręce któregokolwiek Członka Zarządu Fundacji.

§ 16
Do zadań Zarządu należy:
a)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

c)

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

d)

dokonywanie wyboru przedsięwzięć oraz projektów realizowanych i wspieranych
przez Fundację;

e)

opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;

f)

podejmowanie decyzji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników i
współpracowników, jednakże decyzje te, w szczególności dot. wysokości wynagrodzenia, muszą być każdorazowo uzgodnione z Fundatorem, o ile Fundator nie
zrzeknie się tego uprawnienia;

g)

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 18
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W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego,
jedyny Członek Zarządu działa samodzielnie.
§ 19
Decyzje we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów podejmuje
Fundator.

ROZDZIAŁ V
Pierwszy skład organów Fundacji
§ 20
Pierwszy skład Zarządu Fundacji jest jednoosobowy. Do pierwszego składu Zarządu Fundacji
powołana zostaje Eliza Durka-Cieślawska, która będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 21
1.

Dla realizacji Celów Statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji.
§ 22

Statut Fundacji może być zmieniany. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 23
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu Fundacji. Fundator wskaże likwidatora, sposób likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Fundacji pozostałego po zakończeniu likwidacji Fundacji.
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