Statut
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundusz dla Odmiany, zwana dalej Fundacją, (działająca wcześniej pod nazwą
Fundacja SAFO) działa na podstawie Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Muzińską i Małgorzatę Maciejewską, zwanymi dalej
Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Marka Wasilewskiego,
zastępcę Karoliny Kamińskiej, w Kancelarii Notarialnej Karolina Kamińska przy ul. Umińskiego 4 lok. 101
w Warszawie, w dniu 21 maja 2019 roku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych dla celów współpracy
z partnerami zagranicznymi.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.
§5
Fundacja może przystępować i być organizacją członkowską organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji decyduje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Działalność gospodarcza ma charakter służebny wobec działalności statutowej Fundacji i jest
prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów
statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego i handlowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona w następujących obszarach:
a. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),

b.
c.
d.
e.
f.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 47),
Zakwaterowanie (PKD 55),
Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
Działalność wydawnicza (PKD 58),
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
g. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2),
h. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
i. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
j. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).
II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Cele Fundacji to:
a. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na orientację psychoseksualną
i tożsamość płciową,
b. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych
i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności
ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową,
c. upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec osób, bez względu na ich orientację
psychoseksualną i tożsamość płciową i wobec związków, które te osoby tworzą,
d. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, opartych na solidarności,
spójności, wzajemnej pomocy i szacunku dla własnej różnorodności,
e. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
f. promocja i organizacja wolontariatu,
g. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności przeciwdziałających
dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową,
h. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej osób
doświadczających dyskryminacji i zagrożonych dyskryminacją, w szczególności ze względu na
orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.
§8
1. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
a. przyznawanie grantów,
b. wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób indywidualnych, grup nieformalnych,
organizacji pozarządowych i innych organizacji,
c. prowadzenie działalności badawczej,
d. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjno-promocyjnej,

e. organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów i konferencji oraz innych
form edukacyjnych,
f. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych ze względu na orientację
psychoseksualną i tożsamość płciową,
g. pobudzanie aktywności i wzmacnianie społeczności osób zagrożonych wykluczeniem ze względu
na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową,
h. współpracę z organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, instytucjami państwowymi
i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie
Fundacji.

2. Cele fundacji realizowane są w sposób niedochodowy.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.
III. Majątek
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2200 zł (dwa tysiące dwieście złotych), z czego
kwota 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji, a kwota 1000
zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.
§ 12
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. dotacji i subwencji od podmiotów prawnych, krajowych i zagranicznych,
b. darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, ze źródeł krajowych i zagranicznych,
c. darowizn od podmiotów prawnych,
d. majątku Fundacji,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. dochodów ze zbiórek publicznych,
g. działalności gospodarczej.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych
we właściwych bankach.
3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

IV. Władze Fundacji
§ 14
Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób powoływanych na trzyletnią kadencję,
3. Osoba członkowska Zarządu może pełnić swoją funkcję więcej niż jedną kadencję.
4. W skład pierwszego Zarządu wchodzą Fundatorki. Kolejny skład jest wybierany przez Zarząd za pomocą
uchwały, jednomyślnie, przy obecności wszystkich osób członkowskich Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji bądź śmierci osoby członkowskiej Zarządu.
§ 16
1. Osoby członkowskie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Osoby członkowskie Zarządu mogą być zatrudniane przez Fundację do innych zadań.
§ 17
Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji
b. realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie wieloletnich strategii i rocznych programów działania Fundacji,
d. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e. zarządzanie majątkiem Fundacji,
f. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. zatrudnianie osób do pracy i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
§ 18
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów jego
osób członkowskich, z zastrzeżeniem pkt. 2 i pkt. 3.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, decyzje podejmuje jednogłośnie.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie osoby członkowskie zostały powiadomione o miejscu,
terminie i porządku obrad.
V. Sposób reprezentacji
§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwie osoby członkowskie Zarządu Fundacji działające
łącznie.
VI. Zmiana statutu
§ 21
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 22
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Fundatorek.
VII. Postanowienia końcowe
§ 23
Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do osób
członkowskich jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby członkowskie organów
oraz pracownicy 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. przekazywać majątku Fundacji na rzecz osób członkowskich 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. wykorzystywać majątku na rzecz osób członkowskich jej 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,
d. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby członkowskie organów
Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 24
1. Dla efektywnej realizacji swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 25
1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za pisemną
zgodą Fundatorek.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której
działalność odpowiada celom Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji pod nadzorem Fundatorek.
§ 26
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

