
STATUT FUNDACJI DIVERSITY POLSKA 

Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 

 

ROZDZIAŁ I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Diversity Polska, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

prawa polskiego, w tym Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień 

niniejszego statutu 

2. Fundacja została ustanowiona przez:  

a) Danutę Sowińską 

zwaną dalej Fundatorką, 

aktem notarialnym (rep. A Nr 5223/2018) sporządzonym przez notariusza – Katarzyna 

Nagórska-Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 6/2, w dniu 20 

grudnia 2018. 

§ 2. 

Fundacja zostaje powołana na czas nieoznaczony. 

§ 3. 

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

§ 5. 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki 

społecznej. 

 

 

ROZDZIAŁ II. 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI 

§ 6. 

Celem Fundacji jest: 

1. wspieranie i poprawa jakości życia osób z grup mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym ze względu na: 



a. wiek, 

b. płeć lub tożsamość płciową, 

c. pochodzenie etniczne i narodowościowe, 

d. wyznanie albo bezwyznaniowość, 

e. niepełnosprawność intelektualną lub fizyczną,  

f. orientację psychoseksualną; 

2. przeciwdziałanie dyskryminacji; 

3. działania na rzecz różnorodności kulturowej. 

§6 a  

Dopuszcza się zmianę celów Fundacji. 

§ 7. 

Cele, o których mowa w § 6, Fundacja realizuje poprzez: 

1. działania związane z organizowaniem, prowadzeniem, wspieraniem lub zlecaniem:  

a.   rzecznictwa względem osób i grup wymienionych w pkt.1 § 6, 

b.  szkoleń, prelekcji, warsztatów i konferencji, 

c. działań edukacyjnych i antydyskryminacyjnych, 

d.  aktywizacji zawodowej i społecznej osób i grup wymienionych w pkt.1 § 6, 

e.  poradnictwa, pomocy psychologicznej, coachingowej, prawnej oraz innych form 

pomocy bezpośredniej, 

f. badań społecznych i analiz, 

g. publikacji i działalności wydawniczej, 

h. portali i serwisów internetowych, 

i. wydarzeń społecznych i kulturalnych; 

2. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz 

firmami i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji. 

§ 8. 

1. Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie 

realizacji celów statutowych Fundacji. 

2. Działania, o których mowa w § 7 są realizowane w oparciu o pracę wolontariuszy. Dla realizacji 

poszczególnych działań Fundacja może ponadto zatrudniać pracowników. 

3. Wskazane cele oraz podejmowane działania są realizowane w formie: 

a.  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;  



b.  odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

c.  inne 

 

ROZDZIAŁ III. 

MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 9. 

Majątek Fundacji tworzą: 

1. fundusz założycielski; 

2. przychody osiągane w toku działalności Fundacji. 

§ 10. 

Fundusz założycielski wynosi 1000 złotych wniesionych w gotówce. 

§ 11. 

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków lub zapisów; 

b. dotacji, grantów lub subwencji; 

c. gospodarowania majątkiem Fundacji; 

d. odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

e. ofiarności publicznej; 

f. działalności gospodarczej; 

g. z innych wpływów. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność pożytku 

publicznego. 

 

Rozdział III a. 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 11a 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.  

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:  

1. PKD 18.11.Z Drukowanie gazet  

2. PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie  

3. PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  

4. PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi  

5. PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji  



6. PKD 58.11.Z Wydawanie książek 

7. PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)  

8. PKD 58.13Z Wydawanie gazet 

9. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

10. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

11. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych  

12. PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi  

13. PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 16. PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów  

14. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  

15. PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych  

16. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych  

17. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych  

18. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

19. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza  

20. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe  

21. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

22. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 28. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych  

23. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej  

24. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  

25. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna  

26. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami  

27. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników  

28. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej  

29. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  

30. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  

31. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura  

32. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)  

33. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

34. PKD 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych  

35. PKD 85.42.B Szkoły wyższe  

36. PKD 85.41.Z Szkoły policealne  

37. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  

38. PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

39. PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu  

40. PKD 85.59.A Nauka języków obcych  

41. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

42. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  

43. PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  

44. PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi  



45. PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych  

46. PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  

47. PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych  

48. PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi  

49. PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

50. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  

51. PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  

52. PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza  

53. PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych  

54. PKD 91.01.A Działalność bibliotek  

55. PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych  

56. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana  

57. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych  

58. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  

59. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów  

60. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych  

61. PKD 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby  

62. PKD 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby  

63. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju  

64. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach  

65. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

66. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

67. 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie 

indziej niesklasyfikowana  

68. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji 

69. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

70. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

2. Jeżeli podjęcie którejkolwiek z powyższych działalności wymaga uzyskania zezwolenia, licencji, 

pozwolenia lub jakiejkolwiek innej decyzji właściwych organów administracji publicznej Fundacja 

podejmie taką działalność wyłącznie po uprzednim uzyskaniu takiej decyzji.  

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.  

 

§ 11 b 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 12. 

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatorek, członków/iń organów, pracowników/czek lub wolontariuszy/ek oraz osób, z którymi 

Fundatorki, członkowie/inie organów, pracownicy/czki oraz wolontariusze/ki 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 Fundatorek, członków/iń organów, pracowników/czek lub 

wolontariuszy/ek 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 Fundatorek, członków/iń organów, pracowników/czek 

lub wolontariuszy/ek 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 Fundatorki Fundacji, członkowie 

lub członkinie jej organów, pracownicy/czki lub wolontariusze/ki oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 13. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ IV. 

ORGANY FUNDACJI 

§ 14. 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Programowa , zwana dalej "Radą";  

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem" .  

§ 15. 

1. Funkcji w organach Fundacji nie może pełnić osoba: 

a. pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych;  

b. pozbawiona praw publicznych; 

c. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Członkostwo w organie ustaje w razie zajścia jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1, a ponadto 

w sytuacji: 

a. śmierci członka organu; 

b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu. 

§ 16. 

Rada: 

1. Rada jest organem doradczym Fundacji. 

2. Do kompetencji Rady należy: 



a. współdziałanie z Zarządem w opracowaniu programu działalności Fundacji, 

b. inspirowanie kierunków rozwoju Fundacji, 

c. wskazywanie nowych inicjatyw. 

3. Rada składa się z dwóch do ośmiu członków. 

4. Zarząd jednomyślną uchwałą powołuje i odwołuje członków Rady.  

3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów. 

§ 17. 

Zarząd: 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz 

2. Zarząd powoływany jest  przez Fundatorkę 

3. W skład zarządu może wchodzić Fundatorka 

4. Zarząd może składać się od jednej do czterech 

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych. 

3. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie. Do reprezentacji Zarządu w stosunkach zewnętrznych 

wystarczające jest jednoosobowe działanie, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych. 

4. Zarząd Fundacji za czynności wykonywane w związku ze sprawowaną funkcją otrzymuje 

wynagrodzenia. 

5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, nawiązywanie stosunków pracy 

i innych stosunków prawnych z członkami Zarządu Fundacji. 

6. Wynagrodzenia członków Zarządu określają Fundatorzy/Fundatorki  .  

7. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z 

wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora. 

8. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

9. Szczegółowy tryb pracy Zarządu jest ustalany w regulaminie przyjmowanym przez sam Zarząd w 

drodze uchwały. 

Rozdział V. 

Sposób reprezentacji 

§18 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji. 

 



ROZDZIAŁ V. 

STRUKTURA FUNDACJI 

§ 19. 

1. W celu obsługi kancelaryjnej Fundacji Zarząd może powołać Biuro Fundacji; 

2. W uchwale o powołaniu Biura Fundacji Zarząd określa zadania Biura Fundacji, organizację pracy i 

zasady zatrudniania pracowników. 

§ 20. 

1. W celu podejmowania działań Fundacji w terenie Zarząd może powoływać biura terenowe Fundacji. 

2. W uchwale o powołaniu biura terenowego Fundacji Zarząd określa zasięg terytorialny działania 

biura, zadania, organizację pracy i zasady zatrudniania pracowników. 

3. Zarząd powołuje w drodze zarządzenia kierownika biura terenowego, który jest przed Zarządem 

odpowiedzialny za funkcjonowanie biura terenowego. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 

Niniejszy statut może zostać zmieniony w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu . 

§ 22. 

1. Fundacja ulega rozwiązaniu na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu. 

2. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz organizacji, która zostanie wskazane 

w uchwale o likwidacji Fundacji. 

§ 23. 

1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją, tylko wówczas, gdy nie spowoduje to istotnej 

zmiany celu, o którym mowa w § 6. 

2. Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd na mocy jednomyślnej uchwały . 

§ 24. 

W przypadku śmierci jednego z Fundatorów Fundacja funkcjonuje dalej na w/w postanowieniach. 

§ 25. 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem bezpośrednie zastosowanie znajduje 

ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40) i inne odnośne przepisy. 


