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STATUT FUNDACJI 

CLASS LADIES 

 

/tekst jednolity/ 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona jest przez: 

a) Darię Domaradzką-Guzik, 

b) Agatę Stachoń, 

zwanymi dalej Fundatorami. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa, a także na 

podstawie Statutu. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

4. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 

 

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§3 

1. Główną siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju 

i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń. 

 

§4 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§5 

Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki i tytuły honorowe, a także nagrody  

i wyróżnienia osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom działającym  na rzecz Fundacji lub 

zgodnie z celami działalności Fundacji. 

 

§6 

Działalność Fundacji nadzoruje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
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ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§7 

Celem Fundacji jest: 

1) Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet przedsiębiorczych, 

2) Promowanie przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej wśród kobiet, 

3) Inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy kobietami, 

4) Popularyzowanie idei dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet  

w biznesie, 

5) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

6) Promowanie i realizacja działalności naukowej i oświatowej, w tym edukacja biznesowa 

oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,  

7) Upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu,  

8) Promowanie wśród aktywnych zawodowo kobiet zdrowego stylu życia 

9) Propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, w tym w 

szczególności promowanie działań zwiększających udział kobiet na stanowiskach 

managerskich, 

10) Tworzenie elitarnej i prestiżowej sieci społecznościowej dedykowanej aktywnym zawodowo 

kobietom. 

 

§8 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez: 

1) inicjowanie, prowadzenie, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów lub seminariów 

edukacyjnych z zakresu rozwoju biznesowego, nauk ekonomicznych, przedsiębiorczości, 

budowania marki, kreowania wizerunku, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej, 

2) budowanie sieci kontaktów, wspieranie biznesowego networkingu, kojarzenie biznesów, 

wymiana dobrych praktyk, 

3) prowadzenie strony internetowej (www), publikowanie oraz promowanie wydarzeń i 

wydawnictw zgodnych z celami Fundacji, 

4) współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, środkami 

masowego przekazu, przedsiębiorstwami jak i osobami fizycznymi  

w zakresie objętym celami Fundacji, 

5) członkostwo w organizacjach lub podmiotach o celach statutowych zbieżnych z celem 

Fundacji, 

6) aktywny coaching i mentoring wspierający cele statutowe Fundacji  

 

 

§9 

1. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe w ramach działalności odpłatnej  

i nieodpłatnej  
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ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§10 

1. Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące 

złotych 00/100) wniesiony przez Fundatorki Fundacji w następujący sposób: 

a) Daria Domaradzka-Guzik - w kwocie 1.000,00 zł 

b) Agata Stachoń - w kwocie 1.000,00 zł 

2. Środki majątkowe w kwocie 2.000,00 PLN będą rozdysponowane na prowadzenie działalności 

gospodarczej (1.000,00 PLN) oraz na prowadzenie działalności statutowej (1.000,00 PLN). 

3. Na majątek Fundacji mogą składać się również środki finansowe, papiery wartościowe, 

nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

§11 

1. Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą 

pochodzić z: 

a) funduszu założycielskiego; 

b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów; 

c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych; 

d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym; 

e) darowizn, zbiórek i imprez publicznych; 

f) odsetek i depozytów bankowych; 

g) prowadzonej działalności gospodarczej 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

 

§12 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej 

lub łącznej, w wysokości określonej przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie, 

uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Honorowego Patrona Fundacji.  

 

ROZDZIAŁ IV: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§13 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§14 

Działalność gospodarcza jest prowadzona w zakresie: 

1) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)  

2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)  

3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.52.Z)  

4) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)  
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5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z)  

6) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C) 

7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12D) 

8) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 

9) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)  

10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)  

11) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.13.Z) 

12) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z) 

13) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

63.99.Z)  

14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych (PKD 72.20.Z)  

15) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)  

16) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)  

17) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

94.99.Z)  

18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(PKD 47.99.Z)  

19) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 

 

ROZDZIAŁ V: ORGANY FUNDACJI 

§15 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, 

2) Rada Programowa Fundacji. 

§16 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i do dwóch Wiceprezesów. 

2. Liczbę członków Zarządu Fundacji ustalają Fundatorzy. 

3. W Zarządzie Fundacji może zasiadać Fundator. 

4. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów. Liczbę członków pierwszego 

Zarządu określają Fundatorzy w drodze uchwały podjętej jednogłośnie. 

5. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes,  

a w razie jego nieobecności zastępujący go Wiceprezes. 

 

§17 

1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata i upływa z dniem rozpatrzenia przez Fundatorów 

sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za ostatni rok pełnienia kadencji.  

2. Funkcję Prezesa lub Wiceprezesa można pełnić nieograniczoną liczbę kadencji. 
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3. Zaprzestanie pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji może nastąpić z dniem upływu kadencji 

Zarządu Fundacji, na skutek śmierci osoby pełniącej funkcję członka Zarządu Fundacji, pisemnej 

rezygnacji złożonej Fundatorom lub na skutek odwołania przez Fundatorów.  

4. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu Fundacji, jeśli działa on na szkodę Fundacji.  

5. Fundatorzy mogą powołać nowego członka Zarządu Fundacji w przypadku odwołania, rezygnacji 

lub śmierci dotychczasowego członka Zarządu Fundacji.  

 

§18 

1. Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwoływane jest przez Prezesa Fundacji za pomocą wszelkich 

dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, sms-em, telefonicznie itp.) 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.  

4. Uchwała Zarządu Fundacji może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, iż 

wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na taką uchwałę podpisaną w trybie 

obiegowym. 

 

§19 

1. Fundacja reprezentowana jest jednoosobowo przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji 

we wszystkich przypadkach z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji związane z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w kwocie 

równej lub przekraczającej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) składają łącznie dwaj 

Członkowie Zarządu, w tym Prezes. 

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji związane z zaciąganiem zobowiązań majątkowych w 

kwocie niższej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) może składać każdy członek Zarządu 

jednoosobowo. 

 

§20 

Prezes i Wiceprezes mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją,  

a także innymi umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz 

Fundacji. 

 

§21 

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje jej działalnością.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

1) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

2) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji na rzecz Fundacji, 

3) przygotowywanie programów działania Fundacji,  

4) przygotowywanie projektu budżetu Fundacji, 

5) uchwalanie regulaminów,  

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,  

3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu 

Fundacji. W przypadku niejednomyślności decydujący jest głos Prezesa Zarządu.  
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4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 

zadań Fundacji.  

5. Zarząd tworzy i znosi oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne Fundacji 

oraz powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach 

organizacyjnych Fundacji.  

 

§22 

1. Rada Programowa Fundacji jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Fundacji, powoływanym i 

odwoływanym przez Zarząd Fundacji. 

2. Rada Programowa Fundacji uczestniczy w realizacji programów Fundacji. 

3. Rolą Rady Programowej jest w szczególności: 

a) dostarczanie informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji, 

b) działania doradcze względem Zarządu Fundacji, 

c) wspomaganie i promocja działalności Fundacji. 

4. Do Rady Programowej może być powołana nieograniczona liczba osób. 

5. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodnicząca Rady Programowej powoływana przez 

Zarząd Fundacji. 

 

§23 

1. Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna, która akceptuje cele Fundacji  

i zobowiązuje się przestrzegać Statutu, a z uwagi na swoje doświadczenia i działania na rzecz 

realizacji idei wspierania rozwoju kobiet przedsiębiorczych oraz innych celów statutowych Fundacji 

oraz z uwagi na posiadany autorytet zawodowy, uzyskała aprobatę Zarządu  

w postaci uchwały. 

2. Członkami Rady Programowej mogą być zarówno obywatele polscy, jak i obywatele innych 

krajów. 

3. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach  

i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem. 

 

§24 

Przynależność do Rady Programowej Fundacji ustaje w razie: 

a) śmierci członka Rady Programowej Fundacji, 

b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Fundacji, 

c) zaprzestania współpracy z powodu: 

- ustania przyczyny, dla której Rada Programowa Fundacji została powołana, 

- nieprzestrzegania przez członka Rady Programowej Fundacji postanowień Statutu lub uchwał 

Zarządu Fundacji, 

- działania na szkodę Fundacji, 

- zaistnienia innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają działanie 

członka Rady Programowej Fundacji albo powodują wobec niego utratę zaufania. 
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ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§25 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy jednogłośnie. 

 

§26 

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy jednomyślnej uchwały Fundatorów w razie osiągnięcia celów, 

dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się zgodnie z treścią art. 5 ust. 4 ustawy 

o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, wskazanym 

w tym celu przez Fundatorów. 

 

§27 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

§28 

Dniem kończącym pierwszy rok obrotowy Fundacji jest dzień 31 grudnia 2015 roku. 

 

 

Fundatorzy: 

  

Daria Domaradzka-Guzik      Agata Stachoń 

 

 

        

26.03.2015      26.03.2015   

…………..…………………….     …………………………………………. 

/data i podpis/       /data i podpis/ 


