STATUT
FUNDACJI AKCJA MENSTRUACJA
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Akcja Menstruacja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Magdalenę Demczak, zam. ul. Leszczynowa 14/14, 59-300 Lubin, zwana dalej Fundatorką,
aktem notarialnym z dnia 13 lutego 2020 r. Repertorium A numer 620/2020,
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Lubinie, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 lok. 6,
przed notariuszem Katarzyną Rudnik, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2016.40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lubin.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za
granicą.
5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister ds. rodziny, pracy i
polityki społecznej.
Cele Fundacji
§ 5.
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. Pomocy społecznej kobietom dotkniętym ubóstwem menstruacyjnym w Polsce i na
świecie.
2. Przekazywania środków menstruacyjnych potrzebującym kobietom.
3. Pomocy społecznej kobietom wykluczanym przez społeczeństwo, w Polsce i na świecie
ze względu na:
a.

sytuację materialną,

b.

poglądy,

c.

pozycję zajmowaną w społeczeństwie,

d.

niepełnosprawność,

e.

inne.

4. Działalności charytatywnej, na rzecz potrzebujących kobiet z Polski i świata.
5. Ochrony i promocji zdrowia, związanego z cyklem menstruacyjnym u osób
menstruujących.
6. Ochrony środowiska, poprzez propagowanie ekologicznych rozwiązań.
7. Edukacji społeczeństwa oraz dbanie o wychowanie młodzieży w wartościach zgodnych
z celami Fundacji, podnoszenie społecznej świadomości problemu ubóstwa
menstruacyjnego.
8. Aktywnego zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Fundacji.
Sposób realizacji celów Fundacji
§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Prowadzenie aktywnej działalności w mediach społecznościowych, głównie na
Facebooku, Instagramie oraz Tik Toku (uświadamianie społeczeństwa), a także
organizowanie kampanii społecznych nt. ubóstwa menstruacyjnego,
2. Podejmowanie prób wnoszenia realnych rozwiązań problemu, jakim jest
menstruacyjne ubóstwo w tym tworzenie petycji i wniosków dot. zwalczania period
poverty,
3. Aktywizację społeczeństwa poprzez zachęcanie do organizacji własnych zbiórek, bądź
podejmowanie innych inicjatyw wnoszących pozytywną zmianę na polu ubóstwa
menstruacyjnego, bądź wykluczenia kobiet z życia społecznego,
4. Organizowanie zbiórek internetowych mających na celu uzbieranie kwoty potrzebnej,
by rozwiązać problem ubóstwa menstruacyjnego w danym, wybranym uprzednio,
regionie czy środowisku,
5. Organizowanie wydarzeń o tematyce związanej z zakresem działalności Fundacji,
6. Przekazywanie środków menstruacyjnych, pozyskanych ze zbiórek, do potrzebujących
organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych.
Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. Organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów z zakresu problematyki ubóstwa
menstruacyjnego oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową.
§ 7.
Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Majątek Fundacji
§ 8.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wniesiony w gotówce przez Fundatorkę
Magdalenę Demczak w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a.

Darowizn, spadków, zapisów,

b.

Dotacji i subwencji osób prawnych,

c.

Zbiórek i imprez publicznych,

d.

Majątku Fundacji,

e.

Funduszy z Unii Europejskiej,

f.

Funduszy przekazanych
samorządowej,

g.

Statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

przez

jednostki

administracji

rządowej

i

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
4. W zakresie gospodarowania majątkiem fundacji nie jest dopuszczone:
a.

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członkiń / członków jej organów, pracowników oraz osób, z
którymi członkinie / członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej 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;

c.

wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej 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 Fundacji;

d.

zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie /
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Organy Fundacji
§ 9.

1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza Fundacji.

2. W skład Organów Fundacji mogą wchodzić wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii
oraz posiadające zdolność do czynności prawnych oraz nieskazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo.
A. Zarząd
1. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję.
2. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezeski / Prezesa Zarządu.
3. Funkcję członkini / członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.

Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednej /jednego z członkiń / członków
Zarządu,

b.

Śmierci członkini / członka Zarządu,

c.

Odwołania członkini / członka Zarządu,

d.

Utrata zdolności do pełnienia funkcji, np. niezdolność do czynności prawnych
lub skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a.

Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.

Realizacja celów statutowych,

c.

Sporządzanie planów pracy i budżetu,

d.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e.

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f.

Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g.

Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,

h.

Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,

i.

Zawieranie umów w imieniu Fundacji,

j.

Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu bądź zakończeniu działalności
gospodarczej Fundacji,

k.

Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną
fundacją,

l.

Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku
likwidowanej Fundacji.

8. Każda / Każdy członkini / członek Zarządu ma prawo
reprezentowania Fundacji na zewnątrz i zawierania umów.

do

samodzielnego

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do
roku.

10. Posiedzenia Zarządu zwołuje dowolna członkini / członek Zarządu, przesyłając
wszystkim członkiniom / członkom Zarządu informację o terminie i miejscu przed
planowanym posiedzeniem.
11. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie
zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Dopuszcza się
powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej.
12. Informacja o terminie i miejscu posiedzenia powinna zostać wysłana co najmniej 7
dni przed jego terminem, chyba że mimo zachowania krótszego terminu obecni będą
wszyscy członkowie Zarządu.
13. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członkiń / członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie
stanowi inaczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał podczas tele- lub
wideokonferencji.
14. Każdej / Każdemu członkini / członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezeski / Prezesa Zarządu.
15. Członkinie / członkowie Zarządu mogą być zatrudniane / zatrudniani przez Fundację.
16. Członkowie Zarządu mogą uzyskać zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w
wyniku pracy na rzecz Zarządu.
B. Rada Nadzorcza
§ 10.
1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
2. Składa się od 3 do 5 osób powołanych na czas nieokreślony. W skład Rady Nadzorczej
wchodzi
Przewodnicząca
/
Przewodniczący,
Wiceprzewodnicząca
/
Wiceprzewodniczący oraz Członkinie / Członkowie.
3. Przewodnicząca / Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami oraz
reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji.
4. Członkinie / Członków Rady Nadzorczej (w tym jej Przewodniczącą / Przewodniczego i
Wiceprzewodniczącą / Wiceprzewodniczącego) powołuje i odwołuje Fundatorka lub
jego następczyni / następca prawny.
5. Członkinie / Członkowie Rady Nadzorczej mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu
udziału w pracach tego organu oraz uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży i
zakwaterowania w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
6. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, odwołania, utraty zdolności do pełnienia funkcji, np. niezdolność do
czynności prawnych lub skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oraz
śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji, ani pozostawać z członkiniami / członkami Zarządu w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
8. W razie powołania członkini / członka Rady Nadzorczej, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
9. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz do roku podejmując odpowiednie uchwały
i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie głosowania. Dopuszczalne jest
podejmowanie uchwał w drodze głosowania przy jednoczesnej obecności głosujących
członków Rady Nadzorczej lub w drodze tele- lub wideokonferencji.
11. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. W razie
równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego / Przewodniczącej.
12. Rada Nadzorcza stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od
niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

Zarządu i

13. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a.

Podejmowanie decyzji w przedmiocie odwołania dotychczasowych członkiń /
członków Zarządu / wyboru kolejnego składu Zarządu.

b.

Wspieranie działalności Fundacji poprzez dzielenie się swoją wiedzą i
doświadczeniem,

c.

Nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

d.

Przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych Fundacji,

e.

Zajmowania stanowiska w sprawie działań Fundacji na wniosek Zarządu.
Połączenie Fundacji z innymi
organizacjami
§ 11.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd poprzez uchwałę
przyjętą bezwzględną większością głosów.
Likwidacja
§ 12.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Tą samą drogą Zarząd powołuje likwidatora.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą jednomyślnej uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej
organizacji o zbliżonych celach statutowych.

