Załącznik nr 1

Statut
Fundacja „Wandalistki”
Tekst jednolity z dnia 26 listopada 2021 roku

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja Wandalistki zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Panią Darię
Sieracką zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym w dniu 9 lipca 2021 roku
sporządzonym przez Notariusza Izabelę Podsiadłowską - Skąpską w Kancelarii Notarialnej w
Poznaniu (Repertorium A Nr 4188/2021), którego kopia stanowi załącznik do Statutu.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku – o
fundacjach (tekst jedn. Dz. u. z 2020 r. poz. 2167) oraz w niniejszym Statucie.

§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym dla pełnej
realizacji sowich celów, Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja posiada prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą.
4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o celach zbliżonych do celów Fundacji. Fundacja może być
członkiem takich organizacji.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
6. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
7. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji ze wskazaniem jej nazwy.
8. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, o wzorze określonym
przez Zarząd Fundacji.
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§ 3.
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

§ 4.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

Cele i zasady działania
§ 5.
Celami Fundacji są:
1) Wspierania i upowszechniania kultury górskiej i sportów wspinaczkowych,
2) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
4) Działania na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich sferach
życia społecznego, publicznego i kulturalnego w Polsce i za granicą,
5) Wyrównywanie szans rozwoju kobiet, rodzin i dzieci w Polsce i za granicą,
6) Świadczenie pomocy społecznej lub materialnej na rzecz kobiet, rodzin i dzieci w trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej,
7) Niesienie pomocy w celu poprawy warunków bytowych i mieszkaniowych,
8) Wsparcie finansowe potrzeb zdrowotnych kobiet, rodzin i dzieci,
9) Upowszechnianie wiedzy na temat polityki równościowej, informowanie o działaniach
organizacji kobiecych i ich roli w społeczeństwie demokratycznym w Polsce i za granicą,
10) Promowanie działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polek w górach,
11) Inspirowanie, popieranie i finansowanie działalności wydawniczej służącej promocji
kobiecych dokonań górskich i upowszechnianie wiedzy o nich,
12) Inspirowanie, popieranie i finansowanie wszelkich form działalności kulturalnej i
sportowej (filmy, teatr, festiwale) związanej z kobiecym alpinizmem i himalaizmem,
13) Popieranie działalności mającej na celu popularyzowanie kobiecych działań w górach na
całym świecie,
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14) Udzielanie wsparcia ofiarom wypadków związanych z działalnością alpinistyczną i ich
rodzinom,
15) Wspieranie reprezentacji polskiego kobiecego alpinizmu i himalaizmu na forum
międzynarodowym i propagowanie alpinizmu i himalaizmu polskiego za granicą,
16) Wspieranie wszelkich form kobiecej alpinistycznej działalności sportowej i wyprawowej
oraz organizacji alpinistycznych,
17) Szerzenie wiedzy o osiągnięciach, postawach życiowych i sportowych himalaistek, które
zginęły w górach wysokich oraz utrwalanie pamięci o nich,
18) Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot edukację i oświatę,
19) Wspieranie środowiska podróżniczek, taterniczek, alpinistek i himalaistek,
20) Podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w górach,
21) Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego
Tatr i innych rejonów wspinaczkowych Polski,
22) Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów związanych z alpinizmem i himalaizmem.

§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie wypraw górskich i eksploracyjnych,
2) Organizowanie spotkań środowiska podróżników, taterników, alpinistów, himalaistów,
3) Organizowanie pokazów filmowych, wystaw i akcji promocyjnych oraz działalność
wydawniczą, w szczególności o tematyce podróżniczej i górskiej,
4) Działalność profilaktyczna, informacyjna i promocyjna w zakresie bezpiecznej
eksploracji górskiej,
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i doradczej,
6) Tworzenie i realizowanie programów społecznych i kulturalnych,
7) Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia instytucji, ośrodków lub inicjatyw
społecznych o celach statutowych zbliżonych z celami Fundacji,
8) Organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań,
9) Pomoc materialną osobom, które swoimi osiągnięciami przyczyniają się do rozwoju,
upowszechniania i popularyzacji w Polsce i na świecie działań związanych z poznaniem i
eksploracją rejonów górskich,
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10) Organizowanie kursów i szkoleń górskich, wspinaczkowych,
11) Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie lub zagraniczne, o celach
statutowych zbliżonych z celami Fundacji,
12) Współuczestnictwo w organizacjach i realizacja wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o
charakterze kulturalnym i społecznie użytecznym,
13) Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności produkcyjnej (filmowej,
teatralnej) oraz wydawniczej w zakresie turystyki wysokogórskiej kobiet oraz innych
podobnych wypraw Pań w tereny odmienne niż nizinne,
14) Organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i zawodów
sportowych,
15) Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego w zakresie określonym
celami Fundacji,
16) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami
kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie promowania kobiecego alpinizmu i himalaizmu.

Majątek i dochody
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przeznaczony przez Fundatora w kwocie
5.000 złotych (pięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji będą stanowiły również środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa
nabyte przez Fundację w toku działania.
3. Dochody na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:
1) Darowizn Fundatorów,
2) Darowizn, zapisów i spadków pochodzących od krajowych i zagranicznych osób
fizycznych i prawnych,
3) Subwencji oraz dotacji krajowych i zagranicznych,
4) Dochodów uzyskanych z majątku ruchomego, nieruchomości i innych praw,
5) Wpływów z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
6) Dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i imprez charytatywnych organizowanych
przez Fundację lub na jej rzecz.
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4. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
5. 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 znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji i jej organizacja
§ 8.
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Fundacji.
2. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków.

§ 9.
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego /1/ do pięciu /5/ członków.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji
jednoosobowo.
3. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz odpowiada za realizację jej celów
statutowych i programowych.
4. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
5. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
6. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.
7. Mandant członka Zarządu Fundacji wygasa wyłącznie w przypadku śmierci bądź odwołania z
Zarządu Fundacji.
8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, mogą również
otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 10.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
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1) Przygotowywanie rocznych i długoterminowych planów programowych i działania
Fundacji oraz planów finansowych,
2) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3) Ustalanie wielkości zatrudnienie i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,
4) Tworzenie i opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji oraz koordynacja
działalności Fundacji,
5) Powoływanie oddziałów i filii Fundacji,
6) Powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
7) Sprawowanie

nadzoru

nad

działalnością

wszystkich

jednostek,

komórek

organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
8) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
9) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
10) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem
Fundacji, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, na które powinni zostać zaproszeni
wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu Fundacji, każdorazowo jeżeli
zaistnieje potrzeba podjęcia decyzji związanych z bieżącą działalnością Fundacji, nie rzadziej
niż cztery (4) razy w roku.

§ 11.
1.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z trzech /3/ do sześciu /6/ osób.

3.

Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

4.

Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. Członkostwo w Radzie
Fundacji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania
bądź śmierci.

5.

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z funkcją członka Zarządu Fundacji.

6|S t r o n a

6.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej
pracami, reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady Fundacji.

§ 12.
1.

Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż trzy razy w roku. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Rada Fundacji może być zwoływana częściej w zależności od potrzeb i
konieczności podjęcia odpowiednich decyzji bądź uchwał.

2.

Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji.

3.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

4.

W posiedzeniach Rady Fundacji powinni uczestniczyć wszyscy członkowie. W
powiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji lub
Fundator – z głosem doradczym.

§ 13.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) Podejmowanie decyzji o ustaleniu wysokości wynagrodzenia członków Zarządu
Fundacji.
2) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
3) Kontrolowanie bieżącej działalności Statutowej Fundacji.
4) Wytyczanie ogólnych kierunków działalności Fundacji.
5) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu, współpracy z innymi
Fundacjami lub organizacjami społecznymi krajowymi lub zagranicznymi.

§ 14.
Radca Fundacji w celu wykonywania swych zadań uprawniona jest do:
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1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2) Dokonywania kontroli działalności Zarządu oraz sytuacji majątkowej Fundacji.
3) Uczestniczenia bez prawa głosu w posiedzeniach innych organów Fundacji.

Współpraca z organizacjami i instytucjami
§ 15.
1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach
określonych odrębnymi porozumieniami.
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami, o których mowa powyżej może nastąpić, jeżeli
organizacje i instytucje realizują podobne zadania do celów Fundacji.
3. W sprawach podjęcia współpracy decyduje Zarząd Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 16.
Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą
dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Likwidacja Fundacji
§ 17.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na
rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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Przepisy końcowe
§ 18.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.
2. Zmiana Statuty wymaga zachowania formy przewidzianej przez ustawę o fundacjach.
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Poznań, dnia 26 listopada 2021 roku

____________________________________
Daria Anna Sieracka - Fundator
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