STATUT FUNDACJI
I. Postanowienia ogólne
§1

•

Fundacja pod nazwą „Bezpestkowe”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Zuzannę Piontke

Zwana dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Nowicką
w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Koszykowej 59, w dniu 15 listopada 2021 roku.
•

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

•

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2

•

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

•

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

•

Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i placówki w Polsce i za granicą.

•

Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

•

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

•

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach.

•

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek
z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

•

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

•

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.

II. Cele i realizacja działań fundacji

§3
Fundacja realizuje następujące cele:
•

kształtowanie pozytywnej reprezentacji osób z zespołem MRKH/osób ze zróżnicowanymi
cechami płciowymi,

•

upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec osób bez względu na ich cechy
płciowe, a także ich rodzin i bliskich, w tym przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,

•

upowszechnienie rzetelnej wiedzy temat zespołu MRKH oraz zróżnicowanych cech
płciowych, w tym działalność wydawnicza, działalność w zakresie informacji, działalność
związana z kulturą, sportem i rekreacją, a także prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie
humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych,

•

przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zespołem MRKH/osób ze zróżnicowanymi cechami
płciowymi w społeczeństwie, w tym w systemie opieki zdrowotnej, systemie edukacji,

•

rozpowszechnienie dyskusji na temat problemów osób z zespołem MRKH/
ze zróżnicowanymi cechami płciowymi oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

•

zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na cechy
płciowe, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób z zespołem MRKH/osób ze zróżnicowanymi
cechami płciowymi,

•

działalność z zakresu promocji zdrowia, w tym propagowanie wiedzy o zespole MRKH
i świadczeń zdrowotnych związanych z zespołem MRKH/ ze zróżnicowanymi cechami
płciowymi,

•

wypracowanie standardu dotyczącego opieki zdrowotnej i terapii dla osób z zespołem
MRKH/osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi,

•

Organizacja/ finansowanie najpotrzebniejszych narzędzi do rehabilitacji

•

organizacja pomocy psychologicznej dla osób z zespołem MRKH / osób ze zróżnicowanymi
cechami płciowymi,

•

Organizacja pomocy medycznej, fizjoterapeutycznej dla osób z zespołem MRKH / osób ze
zróżnicowanymi cechami płciowymi

•

organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją ze względu na cechy
płciowe

•

prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, seksuologicznego
oraz obywatelskiego,

•

budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

•

działanie na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.

•

działania na rzecz swobód obywatelskich, demokracji, integracji europejskiej i współpracy
między społeczeństwami, wzmocnienie postaw obywatelskich i patriotycznych,

•

działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

•

rozwinięcie ruchu sojuszników i sojuszniczek, w tym rodziców, rodzin i bliskich,

•

rozwój instytucjonalny organizacji i zwiększenie efektywności jej działań,

•

promocja i organizacja wolontariatu,

•

działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami.

W tym Statucie „zespół MRKH” i innych dokumentach Fundacji Bezpestkowe odnosi się do
choroby genetycznej. Zespół MRKH (Mayer-Rokytansky-Hauser-Koster) to uwarunkowana
genetycznie aplazja (niewykształcenie się narządu) lub hipoplazja (znacznego stopnia niedorozwój)
macicy i pochwy u osoby z fenotypem (wyglądem) kobiecym z kariotypem 46,XX. Należy do
grupy chorób rzadkich, ponieważ według statystyk dotyczy ok. 1 na 4000 do 1 na 10 000 żywo
urodzonych noworodków płci żeńskiej (najczęściej mówi się, że jest to ok. 1 na 4500 żywo
urodzonych noworodków płci żeńskiej). W Polsce jest ok. 4400 osób z zespołem MRKH, a co roku
się się około 40 „bezpestkowych”. Termin bezpestkowe jest używany do określenia osób z
zespołem MKRH i wychodzi z idei destygmatyzacji tej choroby.

§4

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

•

prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym udział i organizowanie spotkań, warsztatów,
seminariów i konferencji; tworzenie projektów edukacyjnych i kampanii informacyjnych;

•

rzecznictwo, w tym oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy
polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte itp.),

•

tworzenie i wspieranie projektów edukacyjnych, legislacyjnych, pomocowych,

•

prowadzenie działalności naukowej, w tym realizacja, wspieranie i udział w badaniach
naukowych,

•

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym
produkcja i dystrybucja raportów, broszur, filmowa, telewizyjna i radiowa oraz materiałów
reklamowych,

•

inicjatywy kulturalne (w tym wystawy, festiwale sztuki filmowej i teatralnej), happeningi
i inne formy artystycznego wyrazu,

•

współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi;

•

współpracę z osobami fizycznymi i mediami,

•

świadczenie i organizację pomocy prawnej i psychologicznej, w tym grup wsparcia,

•

wspieranie innych organizacji pozarządowych i grup obywatelskich,

•

rozwój instytucjonalny organizacji.

•

wstępowanie do postępowań sądowych, składanie opinii przyjaciela sądu, branie udziału
w postępowaniach sądowych, w tym sądowo – administracyjnych
§5

•

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi dla
osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania
organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

•

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

III. Majątek fundacji

§6
•

Na majątek fundacji składać się będzie kwota w wysokości 500 złotych – która stanowić
będzie fundusz założycielski, oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

•

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

•

darowizn, spadków, zapisów zwykłych oraz zapisów windykacyjnych,

•

dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych,

•

programów Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych,

•

dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

•

zbiórek i innych imprez publicznych,

•

odsetek i depozytów bankowych.

•

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

•

Darowizny rzeczowe mogą podlegać spieniężeniu.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że jeśli fundacja zostanie wpisana
do KRS i rozpocznie działalność po 01.07.2020 pierwszy rok obrachunkowy zakończy się z dniem
31 grudnia 2021 r. ??? (to z tego statutu tamtej fundacji, nie wiem czym uwarunkowane są te daty)
§7

O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków
i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji. W sprawach
przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa jeden
z członków Zarządu.
§8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Organy fundacji
§9
Organami Fundacji są Zarząd Fundacji.

A. ZARZĄD FUNDACJI
§ 10

•

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 członków powoływanych i odwoływanych
przez Fundatorkę na czteroletnią kadencję w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez Fundatorkę.

•

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.

•

Fundatorka może pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji.

•

Zarząd spośród swoich członków powołuje Prezesa Fundacji.

•

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

•

pozbawienia praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu,

•

śmierci członka Zarządu,

•

upływu kadencji,

Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorkę przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatorkę.
Zarząd może powołać spośród swoich członków także Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 12
•

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

•

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

•

uchwalanie regulaminów,

•

zarządzanie majątkiem Fundacji,

•

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

•

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów Fundacji,

•

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

•

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą
większością głosów jego obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.

•

O posiedzeniu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, drogą
elektroniczną lub listowną, za potwierdzeniem odbioru.

•

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

•

Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie,
którego wysokość ustalona zostanie przez Fundatorki w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 13
Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące. Spotkania Zarządu Fundacji mogą
odbywać się z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość.

V. Sposób reprezentacji

§ 14
•

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, również majątkowych
może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

•

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

VI. Postanowienia końcowe
§ 15

Zabrania się:
•

Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku formalnym (małżeńskim) lub
nieformalnym, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

•

Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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.

•

Wykorzystywania majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji.

•

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskie
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka i jedna z osób członkowskich Zarządu Fundacji
jednomyślną uchwałą. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, w tym także
celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona.

§ 17
•

Fundatorka jest uprawniona do wskazania w formie pisemnej kręgu osób, które przejmą jej
uprawnienia w przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych albo choroby
lub innej trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.

•

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane na ręce osoby wyznaczonej z
Zarządu.

§ 18
•

Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

•

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku tego połączenia cele Fundacji
mogłyby ulec istotnej zmianie.

•

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały
§ 19

•

Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, lub po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej
przez Zarząd Fundacji.

•

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

•

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych Fundacji lub Organizacji Pozarządowych
o zbliżonych celach Statutowych.

•

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Warszawa, dnia 15 listopada 2021 roku

