
 

 

STATUT FUNDACJI TĘCZOWE RODZINY 

Tekst jednolity z 19.07.2018 r. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

1. Anna Strzałkowska, Joanna Śmiecińska i Jowita Wycisk, zwane dalej Fundatorkami, ustanowiły 

aktem notarialnym z dnia 19.07.2018 r. fundację o nazwie Fundacja Tęczowe Rodziny zwaną 

dalej Fundacją. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 

oraz postanowień niniejszego statutu.   

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.  

2. Czas działania Fundacji jest  nieoznaczony. 

§ 3 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz 

prawem obowiązującym na terenie działania.  

2. Fundacja może posługiwać się dla celów współpracy z zagranicą tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach.  

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI  

§ 4 

1. Celami Fundacji są: 

a)pomoc społeczna, prawna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej i osobom zagrożonym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans tych 

rodzin; 

b)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

c)działania na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji, w 

szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową; 

d)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

e)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

f)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

g)upowszechnianie świadomości obywatelskiej i aktywizacja obywateli w sprawach 

publicznych; 

h)rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

i)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

j)rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

k)działania wspomagające naukę, szkolnictwo wyższe, edukację i wychowanie. 

2.Fundacja realizuje cele poprzez:  



 

 

a) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym konferencji, kursów, 

seminariów; 

b) prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej: książek, broszur, czasopism, 

biuletynów, informatorów w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także 

prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw; 

c) działalność badawczą w formie inicjowania, organizowania i przeprowadzania badań z 

zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych; 

d) działalność pomocową w formie takich działań jak: poradnictwo psychologiczne, 

psychoterapia indywidualna i grupowa, doradztwo osobiste, wsparcie materialne; 

e) poradnictwo prawne i obywatelskie; 

f) organizowanie i wspieranie działań kulturalnych, takich jak festiwale kulturalne, 

wystawy, przedstawienia teatralne, produkcje filmowe i pozostałe formy inicjatyw 

kulturalnych i publicystycznych; 

g) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi, 

placówkami oświatowymi i kulturalnymi, osobami fizycznymi, organizacjami 

pozarządowymi, mediami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI  

§ 5 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 

oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania. 

2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność 

gospodarczą.. 

§ 6 

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

a)darowizn, spadków, zapisów; 

b)dochodów ze zbiórek publicznych; 

c)dochodów z majątku Fundacji; 

d)dotacji i subwencji; 

e)odsetek i depozytów bankowych; 

f)przychodów z działalności odpłatnej 

g)dochodów z działalności gospodarczej 

h)innych działań prawem dopuszczalnych. 

§ 7 

1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie do statutowej działalności Fundacji. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie wskazali konkretnego celu. 

§ 8 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów  

statutowych.  



 

 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego. 

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na 

straganach i targowiskach 

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 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

85.41.C Placówki doskonalenia nauczycieli 

85.42.Z Szkoły wyższe 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.A Nauka języków obcych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 



 

 

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

5. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na 

działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.   

6. Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i związanych z tym 

proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

7. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji usług 

społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.  

 

IV. ORGANY FUNDACJI  

§ 9 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 

2. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków Zarządu, w tym Prezes.  

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołują i odwołują Fundatorki większością głosów osób 

obecnych na spotkaniu. 

4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.  

5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji 

b) śmierci 

c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 8 poniżej. 

8. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji 

b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu 

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu 

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej. 

§ 10 

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji. 

2. Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu. 

§ 11 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji 

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji 

c) realizacja celów statutowych 

d) sporządzanie planów pracy i budżetu 

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji 

f) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych 

g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją 

h) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami 



 

 

i) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i 

członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie 

wolontariuszy 

j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji 

k) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, 

w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem 

zapewnienia demokratycznego zarządzania 

l) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka. 

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.   

§ 12 

Do kompetencji Fundatorek należy: 

          a)   podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

          b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, 

          c)   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 

§ 13 

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w 

imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 14 

1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

2. Zmian w statucie dokonują Fundatorki.  

§ 15 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.   
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie 

cele Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji.  

§ 16 

1. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorki.    

2. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidator przekazuje na 

rzecz innych organizacji nie nastawionych na zysk, realizujących podobne cele statutowe. 

3. W wypadku śmierci jednej z Fundatorek, jej kompetencje realizują pozostałe Fundatorki. 

4. W wypadku śmierci ostatniej z Fundatorek przewidziane w niniejszym statucie kompetencje 

Fundatorek realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców wszystkich Fundatorek bądź 

wskazanych przez nich w testamencie osób. Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu. 


