Statut Fundacji PRIORYTETY
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja Priorytety, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia

6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz.U.2018.1491 t.j. z dnia 2018.08.06 ze zm.) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2.

Fundacja została ustanowiona przez Annę Małgorzatę Bosak, zwaną dalej

Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Daniela
Kupryjańczyka w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Chmielnej 73B lok.
LU10, w dniu 8 lutego 2021 r., repertorium A numer 2468/2021.
3.

Fundacja ma osobowość prawną.

4.

Fundacja działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa

oraz niniejszego Statutu.
§2
1.

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym

Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla
właściwego realizowania celów społecznych i statutowych oraz gospodarczych.
4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny.
§3

1.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2.

Fundacja może posługiwać się własnym logo.

§4
1.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
§5
1.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnym celu działania.
§6
1.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek

i fundacji.
2.

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań

publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
3.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5.

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać

będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział 2.
Cele i zasady działania fundacji
§7
Do celów Fundacji należy:
1) wspieranie kobiet w wyzwaniach związanych z podejmowaniem decyzji
dotyczących obowiązków domowych, rodzinnych i zawodowych,
2) propagowanie wiedzy i narzędzi wspierających świadomą organizację życia
rodzinnego,
3) upowszechnienie wiedzy o wartości zaangażowania rodzinnego, ich wpływu na
rozwój człowieka i całego społeczeństwa,
4) promowanie pozytywnego wizerunku kobiet zajmujących się prowadzeniem
domu,
5) rozwijanie kompetencji kobiet i mężczyzn z zakresu zarządzania czasem,
organizacji życia rodzinnego i profesjonalnego wykonywania prac domowych,
6) podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie Polski
przepisów umożliwiających kobietom elastyczne formy pracy i zatrudnienia,
wpływanie na kształt komunikacji publicznej w zakresie treści dotyczących
wartości rodzinnych, domu, kształtujących obraz kobiety i ról przez nią pełnionych,
7) udział w debacie publicznej w tematach związanych z rolą kobiet i wartości
rodzinnych,
8) działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnej polityki demograficznej
państwa,
9) Promowanie postaw patriotycznych jako kluczowych dla trwałego rozwoju
rodziny i społeczeństwa oraz kształtowanie świadomego własnej tożsamości

obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii
Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego,
10) Tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie
Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społecznej.

§8
Cele fundacji, o których mowa w § 7 realizowane są poprzez:
1) Prowadzenie badań i analiz dotyczących potrzeb kobiet, wartości rodzinnych,
zjawisk społecznych i demograficznych,
2) Organizowanie kampanii społecznych, promocyjnych i reklamowych,
3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
4) Współpraca z podmiotami administracji publicznej, samorządowej oraz
organizacjami pozarządowymi w obszarach dotyczących rodziny,
5) Organizowanie konferencji, wydarzeń, seminariów i zjazdów,
6) Organizowanie indywidualnych form wsparcia dla kobiet takich jak mentoring
i coaching, wsparcie psychologiczne,
7) Prowadzenie prac nad prawodawstwem uwzgledniającym interesy rodziny, w
tym szczególnie możliwości elastycznych form pracy dla mam małych dzieci,
8) Wspieranie działań innych organizacji działających na rzecz interesów kobiet
i rodzin,
9) Udział w debacie publicznej w tematach związanych z rolą kobiet i wartości
rodzinnych,
10)

Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej oraz dydaktycznej,

11)

Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów

statutowych Fundacji,
12)

Organizowanie aktywności skierowanych do dzieci i młodzieży,

13)

Wydawanie

i

rozpowszechnianie

materiałów

reklamowych,
14)

Działalność dobroczynna i charytatywna.

informacyjnych

i

Rozdział 3.
Majątek i dochody Fundacji
§9
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł

(słownie: dziesięć tysiąc złotych zero groszy), przyznany w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności
Fundacji.
§ 10
1.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) datków, dotacji i subwencji od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, osób
prawnych i fizycznych oraz podmiotów zagranicznych,
3) zbiórek i imprez publicznych,
4) z majątku Fundacji,
5) zysku z lokat bankowych i innych inwestycji finansowych,
6) nawiązek orzekanych w postępowaniach sądowych,
7) sponsoringu,
8) z odpisów w wysokości 1 % od podatku dochodowego osób fizycznych po
uzyskaniu przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
9) z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
10) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w przypadku
rozpoczęcia jej prowadzenia w sposób zgodny z niniejszym Statutem oraz
przepisami właściwych ustaw,

2.

Całość dochodów uzyskanych przez Fundację może zostać przeznaczona

wyłącznie na działalność statutową – działalność pożytku publicznego.
3.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§ 11
Zabronione w Fundacji jest:
1)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji

w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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",
2)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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,
3)

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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,
4)

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział 4
Władze Fundacji
§ 12
1.

Władzę w Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, a w zakresie wskazanym

w statucie również Fundator
§ 13
1.

Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym w jego

skład wchodzi maksymalnie trzech członków Zarządu.
2.

W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz – w przypadku powołania Zarządu

wieloosobowego – jeden albo dwóch Wiceprezesów.
3.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.

4.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

5.

W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6.

Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

7.

Fundator może wchodzić w skład Zarządu.

8.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1)

złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,

2)

utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem

sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9.

3)

śmierci członka Zarządu.

4)

odwołania ze stanowiska przez Fundatora,

W przypadku ustania członkostwa wszystkich członków Zarządu, Fundator

powołuje nowy skład Zarządu.
10.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia

Zarządu zwołuje Prezes lub Fundator. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani
wszyscy członkowie Zarządu, a także Fundator jeśli Posiedzenia Zarządu zwołuje
Prezes.

11.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje Fundator.
12.

Bez względu na wynik głosowania Fundatorowi przysługuje uprawnienie

zmiany każdej decyzji przyjętej przez Zarząd.
§ 14
1.

Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji, kieruje jej działalnością, prowadzi jej

sprawy i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)

wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,

2)

bieżące kierowanie działalnością Fundacji,

3)

realizacja celów Statutowych,

4)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

5)

zawieranie umów z innymi podmiotami oraz zatrudniania pracowników

i ustalanie wysokości ich wynagradzania,
6)

uchwalanie i zatwierdzanie programów, planów i projektów działań,

7)

sprawowanie zarządu nad majątkiem i prowadzenie gospodarki

finansowej Fundacji zgodnie ze Statutem,
8)

pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,

9)

sporządzanie i przedstawienie właściwemu Ministrowi corocznego

sprawozdania z działalności fundacji,
10)

uchwalanie zmian w Statucie,

11)

podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu Fundacji do lub

z zrzeszeń lub innych organizacji, spółek i fundacji,
12)

podejmowanie decyzji o tworzeniu oddziałów, zakładów i filii,

13)

podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu

pozostałego majątku,
14)

dopełnianie obowiązków Fundacji wynikających z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa,
15)

realizowanie podjętych uchwał i postanowień Statutu Fundacji.

§ 15
1.

W przypadku Zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje na zewnątrz,

wykonuje czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji i składa w jej imieniu
oświadczenia woli Prezes.
2.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentować może na

zewnątrz, wykonywać czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji i składać w jej
imieniu oświadczenia woli Prezes albo dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 16
1. Fundator może wskazać na piśmie osobę, która przejmie jego obowiązki na
wypadek śmierci lub ciężkiej choroby.
2. W przypadku długotrwałej, nie dającej się usunąć, utracie kontaktu pomiędzy
Fundatorem a Zarządem Fundacji i braku woli wyrażonej zgodnie z § 16 art. 1 ,
Zarząd wybiera osobę, która przejmie obowiązki Fundatora.

Rozdział 5
Rada Fundacji
§ 17
1.

Rada Fundacji stanowi ciało doradcze Fundacji.
§ 18

1.

Członków Rady Fundacji powołuje Zarząd zwykłą większością głosów. W

przypadku równego rozłożenia głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi.
2.

Do zadań Rady Fundacji należy doradzanie Zarządowi w sprawach dotyczących

statutowych zadań Fundacji.
3.

Jeśli Prezes nie postanowi inaczej, członkom Rady Fundacji przysługuje prawo

uczestnictwa w Posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
Rozdział 6
Zmiana Statutu
§ 19
1.

Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym

również celów Fundacji.
2.

Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie w

obecności przynajmniej połowy składu Zarządu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 20
1.

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie przez

cały skład Zarządu.
2.

Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

3.

Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach

zbieżnych lub podobnych do Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po
przeprowadzeniu likwidacji Fundacji.

