
STATUT FUNDACJI
„WARTO BYĆ RÓWNYM NAD WARTĄ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą „Warto Być Równym nad Wartą” zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 6/101, w Gorzowie Wlkp.

§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3
Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.

§ 4
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 5
Główną Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gorzów Wielkopolski.  

§ 6
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może również działać poza jej granicami.

§ 7
Fundacja  może  tworzyć   oddziały  terenowe,  zakłady,  filie,  a  także  przystępować  do  spółek,  łączyć  się  
z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 8
Fundacja  może  ustanawiać  odznaki,  medale  honorowe  i  przyznawać  wraz  z  innymi  nagrodami  
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10
1. Celem Fundacji jest: 

1) Walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji;
2) Zapewnienie ochrony i wszelkiego wsparcia dla osób wykluczonych społecznie, tj. niepełnosprawnych, 

nieheteronormatywnych, transpłciowych, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, mniejszości 
wyznaniowych, mniejszości narodowch;

3) Kształtowanie postaw tolerancji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów oraz zapewnienie ochrony 
i wsparcia dla osób wykluczonych społecznie;

4) Upowszechnienie idei feministycznych oraz działania na rzecz kobiet;
5) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa naturalnego;
6) Turystyki i krajoznawstwa;
7) Promowanie ekologicznych postaw wśród obywateli i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie;
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8) Promocja świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony środowiska;
9) Budowanie postaw społecznych, tolerancyjnych, postaw otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz 

wspieranie i realizacja idei demokratycznych;
10) Udzielanie wsparcia psychologicznego w celu podnoszenia jakości i komfortu życia;
11) Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w społeczeństwie;
12) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w  profilaktyce społecznej i psychologicznej;
13) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatel-

skiego;
14) Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, szczególnie znajdującym się w trudnej

sytuacji życiowej;
15) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i  młodzieży

oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych i społecznych;
16) Upowszechnianie wiedzy o problemach psychologicznych oraz rozwijanie postaw i wartości humanistycznych,

obywatelskich  i  prozdrowotnych  umożliwiających  pełne  i  odpowiedzialne  uczestnictwo  w  życiu  kraju  
i społeczeństwa;

17) Promocja i organizacja wolontariatu, działań liderskich oraz samopomocowych;
18) Współpraca  i  wymiana  doświadczeń  z  organizacjami  i  instytucjami  krajowymi  oraz  zagranicznymi  o  celach  

zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Fundacji;
19) Organizowanie w Gorzowie Wlkp. corocznych wydarzeń związanych z równouprawnieniem oraz wspieranie tego 

typu inicjatyw w całej Polsce tj. pikiety, pikniki, marsze;
20) Dobroczynność;
21) Działalność charytatywna;
22) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23) Działalność  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  tacierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechniania  i  ochrony  praw  

dziecka;
24) Upowszechnianie  i  ochrona  wolności  i  praw  człowieka  oraz  swobód  obywatelskich,  a  także  działania  

wspomagające rozwój demokracji;
25) Działalność na rzecz, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
26) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
27) Działalność na rzecz osób długotrwale i przewlekle chorych, z zaburzeniami;
28) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
29) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
30) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
31) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
32) Działalność na rzecz  organizacji  pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności  

pożytku publicznego w zakresie określonym w punktach powyższych;
33)  Integracja  społeczna  młodzieży  i  osób  dorosłych  uzależnionych  od  sieci  Internet,  urządzeń  mobilnych,  

gier wideo;
34) Działania edukacyjne dla rodzin osób wykluczonych;
35) Integracja osób wykluczonych i ich rodzin w postaci imprez, wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych;
36) Pomoc nieletnim wykluczonym z rodziny;
37) Celem długoterminowym Fundacji jest pozyskanie obiektu/budynku/działki budowlanej i 

przystosowanie/wybudowanie ekologicznego i możliwie samowystarczalnego hostelu wraz z funkcją obiektu 
użyteczności publicznej, biurowej, mieszkalnej dla ofiar przemocy, prześladowania, wykluczenia, gdzie 
zatrudnienie znalazłyby osoby wykluczone społecznie.
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2. Dla osiągnięcia swego celu fundacja podejmuje wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. 
W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w postaci:

1) Organizowanie akcji medialnych, w szczególności kampanii społecznych (PKD 93.29.Z);
2) Prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów (PKD 88.99.Z);
3) Organizowanie konferencji, oraz innych wydarzeń upowszechniających w społeczeństwie wiedzę 

i idee pomocy psychologicznej. (PKD 93.29.Z);
4) Działalność edukacyjna i badawcza, (PKD 88.99.Z);
5) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym 

w celach działania Fundacji (PKD 94.99.Z);
6) Działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur,

czasopism, form filmowych i dźwiękowych, oraz rękodzieł – realizowane w ramach działalności pożytku publicz-
nego (PKD 58.19.Z);

1) Działalność w Internecie, w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie stron WWW, portali, forów i list 
dyskusyjnych.(PDK 63.12.Z) ;

2) Działalność wydawnicza, promocyjna, reklamowa, produkcyjna materiałów edukacyjnych,  reklamowych, 
programów TV. (PKD 59.11.Z);

3) Wspieranie,  tworzenie  i  wydawanie  materiałów  promocyjno-edukacyjnych  projektów  realizowanych  przez  
podmioty III sektora w środowiskach lokalnych (PKD 94.99.Z);

4) Organizacja  festiwali,  wystaw,  sesji  naukowych,  seminariów,  imprez  i  akcji  promocyjnych  oraz  spotkań  (PKD
82.30.Z);

5) Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie (PKD 88.99.Z);
6) Zatrudnienie osób wykluczonych społecznie (PKD 88.99.Z);
7) Edukacja w zakresie akceptacji, tolerancji(PDK 85.60.Z);
8) Rozwijanie potencjału osób wykluczonych poprzez szkolenia, kursy (PKD 85.59.B);
9) Promocję działalności twórczej, artystycznej (PDK 90.03.Z);
10) Organizacja pomocy psychologicznej i prawnej dla ofiar wykluczenia (PKD 86.90.E);
11) Zapewnienie schronienia interwencyjnego w hostelu prowadzonym w ramach działalności Fundacji (87.90.Z);
12) Tworzenie imprez o charakterze charytatywnym, edukacyjnym (PKD 93.29.Z);
13) Uczestniczenie w imprezach o charakterze zbieżnym z ideą Fundacji (PKD 94.99.Z);
14) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym oraz osób pragnących 

podnieść jakość życia (PKD 86.90.E);
15) Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych (85.59.B);
16) Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym (PKD 86.90.E);
17) Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych (PKD 86.90.E);
18) Organizacja spotkań, prelekcji .(PKD 82.30.Z);
19) Działania edukacyjne dla rodzin osób wykluczonych (85.59.B);
20) Inne działania służące realizacji celów statutowych Fundacji (PKD 94.99.Z);
21) Wymiana  międzynarodowa,  nawiązywanie  kontaktów  i  wspólne  działania,  z  osobami  oraz  

z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  instytucjami,  organizacjami  kulturalnymi,  oświatowymi,  
ekologicznymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi (PKD 94.99.Z);
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3.  Dla  osiągnięcia  swego  celu  fundacja  podejmuje  wszelkie  dostępne  i  zgodne  z  prawem  działania.  
W  szczególności  w  zakresie  swoich  możliwości  fundacja  prowadzi  działalność  odpłatną pożytku  publicznego  
w postaci:

1) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób w kryzysie psychologicznym(PKD 86.90.E);

2) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób pragnących podnieść jakość życia(PDK86.90.E);
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych (PKD 85.59.B);
4) Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla osób w kryzysie psychologicznym (PKD 85.59.B);
5) Organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych (PKD 85.59.B);
6) Działalność wydawnicza, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie książek, gazet, folderów, broszur,

czasopism,  form  filmowych  i  dźwiękowych,  oraz  rękodzieł  –  realizowane  
w ramach działalności pożytku publicznego(PKD 58.19.Z);

7) Wspieranie,  tworzenie  i  wydawanie  materiałów  promocyjno-edukacyjnych  projektów  realizowanych  przez  
podmioty III sektora w środowiskach lokalnych (PKD 94.99.Z); 

8) Prowadzenie warsztatów edukacyjnych, szkoleń, zajęć (PKD 88.99.Z);
9) Tworzenie programów TV w zakresie określonym w celach działalności. (PDK 59.11);
10) Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie(PKD 88.99.Z);
11) Zatrudnienie osób wykluczonych społecznie(PKD 88.99.Z);
12) Edukacja w zakresie akceptacji, tolerancji (PDK 85.60.Z);
13) Pomoc psychologiczną dla ofiar wykluczenia(PDK 88.99);
14) Pomoc prawna dla ofiar wykluczenia(PKD 88.99);
15) Działalność wydawnicza, promocyjna, reklamowa, produkcyjna materiałów edukacyjnych i reklamowych(PKD 

58.19.Z);
16) Zapewnienie schronienia interwencyjnego w hostelu prowadzonym w ramach działalności Fundacji (87.90.Z);
17) Tworzenie imprez o charakterze charytatywnym, edukacyjnym (PKD 93.29.Z);
18) Uczestniczenie w imprezach o charakterze zbieżnym z ideą Fundacji (PKD 94.99.Z);
19) Walka z przejawami dyskryminacji (PKD 94.99.Z);
20) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 94.99.Z);
21) Działania na rzecz osób nieheteronormatywnych (PKD 94.99.Z);
22) Działania na rzecz kobiet (PKD 94.99.Z);
23) Działania na rzecz obcokrajowców (PKD 94.99.Z);
24) Działania na rzecz osób dyskryminowanych z powodu wyznania (PKD 94.99.Z);
25) Promocja świadomości ekologicznej i działania na rzecz ochrony środowiska (PKD 94.99.Z);
26) Rozwijanie potencjału osób wykluczonych poprzez szkolenia, kursy (85.59.B);
27) Promocję działalności twórczej, artystycznej(PKD 85.59.B);
28) Pomoc nieletnim wykluczonym z rodziny(PKD 88.99.Z);
29) Działania edukacyjne dla rodzin osób wykluczonych (PKD 88.99.Z);
30) Integracja osób wykluczonych i ich rodzin w postaci imprez, wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych
31) Organizacja spotkań, prelekcji (PKD 82.99 Z);
32) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa naturalnego (PKD 94.99.Z);

33) Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa (79.90.C);

34) Działalność hotelarska;(PKD 55.10.Z);

35) Działalność gastronomiczna.(PKD 56.29.Z);
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4.  Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  współdziałać  z  innymi  podmiotami  polskimi  
i  zagranicznymi,  na  podstawie  stosownych umów  i  porozumień,  a  także  podejmować  starania  o  pomoc  rzeczową  
i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji. 

5. Fundacja na mocy decyzji zarządu może prowadzić działalność gospodarczą. 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Fundacji wymieniony w akcie notarialnym  
jej ustanowienia.

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Majątek Fundacji składać się będzie z:

1) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
3) subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych;
4) środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, cegiełek, loterii,  aukcji,  imprez publicznych oraz odsetek od lokat

kapitałowych i papierów wartościowych po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami.
5) działalności gospodarczych prowadzonych przez Fundację
6) pozyskane dotacje z Unii Europejskiej

Dochody  z  dotacji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być  użyte  na  realizację  wszystkich  celów  fundacji,  jeżeli
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na
działalność pożytku publicznego.

§ 14
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą, korzystać z usług zagranicznych
instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.

§ 15
W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia  Zarząd  Fundacji  składa  oświadczenie  o  przyjęciu  spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza – i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czysty spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 16
Zabrania się:
a)  udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem organizacji  w stosunku do jej  członków,  członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 
w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu  albo  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b)  przekazywania  ich  majątku  na  rzecz  ich  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich,  
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub  
na preferencyjnych warunkach;
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c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 17

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 18

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem liczy od 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
Fundator może powołać inne organy Fundacji niż Zarząd. Członkowie tego organu nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19
Fundator może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego Członków, jeżeli  nie wywiązują się z realizacji celów statutowych
lub działają na szkodę Fundacji lub są niezdolni do pełnienia funkcji z powodu choroby lub ułomności.

§ 20
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 21
Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje zarząd. W wypadku, gdy wynagrodzenie dotyczy Fundatora za 
pracę w Zarządzie nie może ona przekraczać wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu

§ 22
Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, 
bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§ 23
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnacji Członka z pełnienia funkcji bądź śmierci.

§ 24
Fundator może stać się członkiem Zarządu i w wypadku woli pozostałych jego członków piastować w nim funkcje             
by w ten sposób wspierać rozwój Fundacji.

§ 25
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

§ 26
Do  Zarządu  należy  reprezentowanie  Fundacji  na  zewnątrz  oraz  podejmowanie  decyzji  we  wszystkich  sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.

§ 27
Zarząd lub Prezes zarządu może wyznaczonej osobie udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji 
na zewnątrz i podejmowania wszelakich decyzji w jego imieniu pod warunkiem, że ta osoba na piśmie weźmie pełną 
odpowiedzialność finansową i merytoryczną za swoje decyzje.
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§ 28
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29
Do ważnego podjęcia  uchwały  wymagana jest  obecność,  co najmniej  połowy członków Zarządu,  w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.

§ 30
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

§ 31
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków zarządu lub Fundatora.

§ 32
Do  reprezentowania  Fundacji  na  zewnątrz,  oświadczenia  woli  w  jej  imieniu,  zawierania  umów,  składania  innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej jednej osoby z Zarządu.
Fundację może reprezentować również jednoosobowo osoba wskazana w § 27 statutu.

§ 33
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz preliminarza jej wydatków,
4. podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
6. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz ustalanie wielkości 
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji oraz 
w działalności gospodarczej,
7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych,
8. podjęcie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją 
9. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
10. wprowadzanie zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji. 
11. Występowanie do fundatora z wnioskiem o odwołanie członków Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 34
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

§ 35
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz innej
fundacji w celu kontynuowania realizacji działań prospołecznych.

§ 36
Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

§ 37
Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.
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