STATUT
FUNDACJI PRAWO DLA MAM
z dnia 29.03.2017 roku
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja PRAWO DLA MAM zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Kingę Lalowicz,
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.03.2017 roku w
Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed Notariuszem Magdaleną Faber-Rakowską
Repertorium A nr 379/2017 działa w oparciu o ustawę z dnia 06 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz w oparciu o niniejszy statut.
§2
Fundacja działa pod nazwa pod nazwą Fundacja PRAWO DLA MAM.
§3
Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Fundacji jest
Kraków.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
Fundacja posiada osobowość prawną.

Cele i zasady działania fundacji
§6
Celem Fundacji jest: upowszechnianie wiedzy prawnej, prowadzenie doradztwa prawnego
oraz innych działań wspomagających rozwój zawodowy i osobisty kobiet, w szczególności
kobiet w ciąży i matek (coaching), celem wyrównywanie ich szans na rynku pracy.

§7
Dla osiągnięcia celów określonych w § 6 Fundacja może między innymi podejmować
następujące działania :


promowanie wiedzy prawnej,



współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,



organizowanie i finansowanie doradztwa prawnego i zawodowego dla kobiet,



prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i wydawniczej.
§9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 10
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczegółowym
uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.
§ 11
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami i
postanowieniami niniejszego statutu, Minister Edukacji Narodowej.

Czas trwania Fundacji
§ 12
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Majątek i dochody Fundacji
§ 13

1.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 200,00 zł (dwieście

złotych) , na który składa się wpłata fundatora Kingi Lalowicz.
2.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:


darowizn, spadków i zapisów,



dotacji,



zbiórek, imprez publicznych, loterii,



prowadzonej działalności gospodarczej,



majątku Fundacji.

Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Organy Fundacji i ich członkowie
§ 15
Organem Fundacji jest:
1. Zarząd.
§ 16
1.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy:


sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;



sporządzanie oraz realizacja planów działalności Fundacji oraz sprawozdań z
działalności Fundacji;



ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

2.

Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał.
§ 17

1.

Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych

wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i
wysokości określonych w uchwale Zarządu.
2.

Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji,

mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje
wyznaczony przez Zarząd pełnomocnik.
§ 18
1.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 członków.

2.

Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.

3.

Zarząd powołuje Fundator.
§ 19

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek:


śmierci,



złożenia rezygnacji,



odwołania przez Fundatora.
§ 20

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 21
Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy swych Członków. W razie równej liczby głosów
decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa, w razie jego nieobecności przez zastępującego go
członka Zarządu.

§ 22
Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony
przez Zarząd regulamin.
§ 23
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:


Prezes Zarządu samodzielnie.

Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji

§ 24
Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz rozwiązanie Fundacji
mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o uchwałę podjętą przez Fundatora.

§ 25
W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne
uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątku i
dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

Postanowienia końcowe
§ 26
O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji zdecyduje zarząd w drodze
uchwały.

