
STATUT FUNDACJI SZPILKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „Szpilka”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez: 

Luizę  Fijałkowską-Segit,  Dorotę  Ozimek,  Liliyę  Patonię,  Anetę  Szadziewską  i  Monikę 
Zadurską-Bielak,  zwane  dalej  „Fundatorkami”,  aktem  notarialnym  sporządzonym  przez 
notariusza Grzegorza Kołodziejczyka w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul. Okopowej 
11/11 w dniu 3.10.2013 r.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku 
oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Terenem działania Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy  czym w zakresie 

niezbędnym dla  właściwego realizowania celów może ona prowadzić  działalność  także 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja  używa  pieczęci  firmowej  wskazującej  jej  nazwę  i  siedzibę  oraz  dane 
identyfikacyjne Fundacji.

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

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

Misją  Fundacji  jest  inicjowanie  i  wspieranie  wszelkich  form  aktywności  artystycznej, 
twórczego  rozwoju,  działanie  na  rzecz  wzmocnienia  potencjału  społeczeństwa i  budzenia 
aktywności osób, w tym w szczególności kobiet.

§ 5
Celem Fundacji jest:
1. Inicjowanie i  wspieranie wszelkich form aktywności artystycznej, kulturalnej, społecznej

i zdrowotnej osób.
2. Upowszechnianie i rozwijanie kultury, sztuki, sportu i podtrzymywanie tradycji narodowej.
3. Wyrównywanie szans rozwoju i jakości życia osób defaworyzowanych.
4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną i zawodową.



5. Wspieranie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
7. Prowadzenie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  i  środowisku 

lokalnym.
8. Prowadzenie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, coachingu, poradnictwa, 

psychoterapii.
9. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

§ 6
Fundacja  realizuje  swoje  cele  poprzez  wszystkie  formy  dozwolone  prawem,
a w szczególności:
1. Organizowanie  szkoleń,  kursów,  warsztatów,  spotkań,  wystaw,  konferencji,  wykładów, 

targów,  festynów,  zawodów,  imprez  i  konkursów  w  kraju  i  za  granicą  związanych
z działalnością  artystyczną,  kulturalną,  edukacyjną,  wychowawczą,  medialną,  integrację 
międzypokoleniową, pomoc społeczną i zdrowotną oraz wsparcie doradcze.

2. Propagowanie i umożliwianie zapoznania się z tradycyjnymi i najnowszymi tendencjami 
sztuki i kultury.

3. Odkrywanie i pobudzanie potencjału osobowego, umiejętności i talentów.
4. Pomoc osobom w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
5. Organizowanie  pomocy  psychologicznej  i  terapeutycznej  osobom  potrzebującym 

wsparcia.
6. Organizowanie  czasu  wolnego  w  szczególności  poprzez  różnorodne  formy  aktywności 

artystycznej i kulturalnej.
7. Aktywizacja  różnych  grup  społecznych  poprzez  działania  związane  ze  sztuką,  kulturą, 

edukacją, wychowaniem, integracją międzypokoleniową, pomocą społeczną i zdrowotną 
oraz wsparciem doradczym.

8. Ochronę zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałanie patologiom 
społecznym i uzależnieniom.

9. Wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, promocyjnej i medialnej.
11.Podejmowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania

i ochrony praw dziecka.
12. Prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie wymienionych celów działania Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

§ 8
Majątek  Fundacji  stanowi  fundusz  założycielski  w  kwocie  500  złotych  (słownie:  pięćset 
złotych i 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dotacji i subwencji osób prawnych;



3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) odsetek bankowych;
6) odpłatnej działalności statutowej Fundacji;
7) działalności gospodarczej Fundacji;

2. Dochody  z  dotacji,  darowizn  i  spadków  oraz  zapisów  mogą  być  użyte  na  realizację 
wszystkich  celów  Fundacji,  jeśli  ofiarodawcy  nie  postanowili  inaczej,  na  zasadach 
przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 10
Dochody osiągnięte przez Fundację są przeznaczone na jej cele statutowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 11
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.
3. Zarząd powołują Fundatorki, które mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

- rezygnacji z członkostwa,
- nienależytego wypełniania funkcji członka,
- istotnego naruszenia postanowienia Statutu,

6. Zarząd jest powoływany na okres 3 lat.
7. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
8. Członkowie  zarządu  mogą  pozostawać  z  Fundacją  w  stosunku  pracy  lub  w stosunku 

cywilno-prawnym.

§ 12

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
2. Zarząd  może  powoływać  pełnomocników  do  kierowania  wyodrębnioną  sferą  praw 

należących do zadań Fundacji.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W zakresie tych uprawnień Zarząd:

a) opracowuje roczne plany jej działania i plany finansowe,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

d)  ustala  wielkość  zatrudnienia  i  wysokość  środków  na  wynagrodzenia  pracowników 
zatrudnianych w Fundacji a także pracowników z zewnątrz zatrudnianych przez Fundację,

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
g) występuje z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz 

likwidacji Fundacji.



Rozdział V
Sposób reprezentacji

§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składają łącznie 

dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją

§ 15
1. Fundacja może połączyć się 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 sprawie połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorki.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;
b) w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatorek,
c) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorki.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą  uchwały  Zarządu  na  rzecz  działających  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej 
organizacji o zbliżonych celach.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

§ 17
Fundatorki w każdym czasie mogą zmienić samodzielnie statut Fundacji.

§ 18
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.


