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STATUT FUNDACJI WOMEN IN LAW 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Women In Law, zwana dalej „Fundacją” została 

ustanowiona z woli Kamili Kurkowskiej, aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2019 r., Rep. A 

7294/2019, sporządzonym przed notariuszem Małgorzatą Farion w Kancelarii notarialnej w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2A, w lokalu nr 4. 

§ 2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. z dnia 20 lipca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 

1491) i niniejszego Statutu. 

§ 3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, zgodnie 

z przepisami prawa. 

§ 5. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 6. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć 

się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń. 

§ 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 8.  Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego Fundacji, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji. 

§ 10. Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia i tytuły honorowe oraz inne nagrody (w 

tym również pieniężne) i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów 

realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§ 11. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach. 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 12. Celami statutowymi Fundacji są: 

1. promocja zatrudnienia kobiet w branży prawniczej, w szczególności na stanowiskach 

zarządzających, 

2. aktywizacja zawodowa kobiet, rozwój osobisty, budowanie własnej wartości na rynku 

zawodowym, promowanie przedsiębiorczości kobiet, 

3. przeciwdziałanie wykluczeniu kobiet w życiu zawodowym i społecznym, 

4. promowanie idei różnorodności i innowacyjności, w tym nowych technologii w branży 

prawniczej, 

5. edukacja w zakresie wykorzystania nowych technologii w dziedzinie prawa, 

6. edukacja w zakresie dobrych praktyk działania na rynku prawniczym, 

7. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, 

działalność kulturalna. 

§ 13. Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez: 
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1. organizację szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów, debat, konferencji, spotkań 

otwartych i eventów promocyjnych, 

2. prowadzenie programów mentoringu i odwróconego mentoringu, 

3. organizację konkursów i plebiscytów, 

4. prowadzenie badań i publikację ich wyników, 

5. działalność publicystyczną, w tym wydawanie materiałów informacyjnych i 

edukacyjnych, 

6. organizację kampanii społecznych i akcji medialnych, 

7. uczestnictwo w wydarzeniach i akcjach społecznych związanych z działalnością 

statutową Fundacji, 

8. współpracę z prawniczymi portalami branżowymi oraz wydziałami prawa uczelni 

wyższych, 

9. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami 

Fundacji. 

§ 14. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są pozyskiwane 

poprzez:  

1. ofiary, darowizny, spadki, zapisy, 

2. subwencje i dotacje, 

3. cegiełki, zbiórki publiczne, 

4. wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów 

wartościowych, 

5. dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych, 

6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

§ 15. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 

Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 

całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 

innych źródeł. 

 

Rozdział III 

Organy Fundacji 

§ 16. Organami Fundacji są: Fundator, Zarząd oraz Rada Fundacji. 

§ 17. Fundator: 

1. Fundatorem z mocy oświadczenia o ustanowieniu fundacji i niniejszego Statutu jest 

Kamila Kurkowska. 

2. Fundator jest najwyższym organem Fundacji, stanowiącym w zakresie ustalonym 

przepisami i niniejszym Statutem. 

3. Fundator może ustanowić w drodze uchwały swojego pełnomocnika i przez niego 

wykonywać swoje uprawnienia. 

4. Do kompetencji Fundatora należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
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b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, 

c) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, Rady 

Fundacji lub z własnej inicjatywy, 

d) podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji z innymi podmiotami, 

e) podejmowanie uchwał o nadaniu osobom fizycznym lub prawnym honorowych 

tytułów, takich jak: 

• Sponsor Fundacji, 

• Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji, 

• Honorowy Członek Rady Fundacji. 

5. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji. 

6. Fundator podejmuje uchwały samodzielnie i jednoosobowo. 

§ 18. Zarząd: 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz działalnością gospodarczą i 

reprezentuje ją na zewnątrz, a także sprawuje zarząd jej majątkiem. 

2. Zarząd Fundacji zostaje powoływany i odwoływany Uchwałą Fundatora. 

3. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone dla innych organów 

Fundacji. 

4. Zarząd składa się z od jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Zarządu. 

5. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, składania i podpisywania oświadczeń woli 

w imieniu Fundacji oraz zaciągania zobowiązań na rzecz Fundacji uprawniony jest 

Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli 

w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub 

uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. 

6. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata, z zastrzeżeniem prawa Fundatora do 

odwołania członka Zarządu. 

7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) upływu kadencji, 

b) odwołania członka Zarządu przez Fundatora, 

c) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

d) śmierci członka Zarządu, 

e) powołania członka Zarządu, za jego zgodą, do Rady Fundacji. 

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 

miesięcy. 

10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – w przypadku Zarządu 

wieloosobowego zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. 

11. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej połowy jego 

członków, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Zarządu dwuosobowego 

dla ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. 

12. Szczegółowe zasady działalności Zarządu mogą zostać określone w regulaminie 

uchwalonym przez Zarząd Fundacji. 
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13. Zarząd składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności na ręce Rady Fundacji. 

14. Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności: 

a) tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji, 

b) udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów, 

c) tworzenie i dysponowanie budżetem Fundacji zgodnie z uchwałami przyjętymi 

przez Zarząd Fundacji, 

d) zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników 

Fundacji, 

e) prowadzenie działalności gospodarczej, 

f) powoływanie oddziałów terenowych, zakładów lub przedstawicielstw, 

g) organizacja pracy biura Fundacji, 

h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów. 

§ 19. Rada Fundacji 

1. Rada Fundacji jest organem doradczym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego 

oraz Członków Rady Fundacji, którzy zostają powoływani i odwoływani Uchwałą 

Fundatora. 

3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

4. W skład Rady Fundacji mogą również wchodzić: 

• Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji, 

• Honorowi Członkowie Rady Fundacji, 

• Sponsorzy Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a) upływu kadencji, 

b) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora, 

c) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

d) śmierci członka Rady Fundacji, 

e) powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji. 

6. Wszyscy członkowie Rady Fundacji mają równe prawa i obowiązki. 

7. Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach 

Fundacji i popularyzowania jej celów. 

8. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał. 

9. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 

10. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność co najmniej 

połowy jej członków. 

11. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, na 

wniosek co najmniej połowy jej członków lub na wniosek Zarządu. W zebraniach Rady 

Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu. 

12. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 3 lata, z zastrzeżeniem prawa Fundatora do 

odwołania członka Rady Fundacji. 
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13. Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji mogą zostać określone w regulaminie 

jej funkcjonowania. 

14. Do zakresu działania Rady Fundacji należy: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, 

b) uchwalanie szczegółowych regulaminów pracy Rady Fundacji, 

c) przedstawianie sprawozdań i wyników pracy Rady Fundacji, 

d) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz 

sprawozdań finansowych Fundacji, 

e) udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

f) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z nadzorem nad 

działalnością Fundacji. 

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza 

§ 20. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach 

służących realizacji jej celów. O podjęciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej decyduje 

Zarząd Fundacji, w drodze uchwały.  

§ 21. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

1. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 

2. PKD 58.11.Z – wydawanie książek, 

3. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

4. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 

5. PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

6. PKD 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, 

7. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

8. PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

9. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

10. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

11. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację. 

Rozdział V 

Organy Pomocnicze Fundacji 

§ 22. Fundacja, dla realizacji swoich celów, może powołać Radę Naukową Fundacji, której 

zadaniem będzie podejmowanie, opracowywanie oraz wspieranie badań naukowych, 

prawnych i ekonomicznych dotyczących sytuacji kobiet w polskim prawie i ich wdrażanie do 

praktyki.  
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Rozdział VI 

Majątek Fundacji 

§ 23. 1 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki pieniężne 

w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) PLN. 

2. Z funduszu założycielskiego, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się 1.000 (słownie: tysiąc) 

PLN na realizację celów Fundacji, zaś 1.000 (słownie: tysiąc) PLN na działalność 

gospodarczą. 

§ 24. Majątek Fundacji mogą stanowić środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte 

przez Fundację w toku jej działania. 

§ 25. Dochody Fundacji stanowią: 

1. dotacje i subwencje osób prawnych, 

2. spadki, darowizny, datki i zapisy, 

3. dywidendy i zyski z akcji i udziałów, 

4. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych, 

5. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

6. dochody ze zbiórek i zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 

r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 756), 

7. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

§ 26. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa dewizowego. 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu Fundacji 

§ 27. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały. 

Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 

§ 28. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 

oraz w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustalona. 

§ 29. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 

§ 30. Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po 

likwidacji Fundacji. 

§ 31. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 

§ 32. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz 

działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych. 

§ 33. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadomi odpowiedniego Ministra.  
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Załącznik nr 1 – Wzór znaku graficznego wyróżniającego Fundację 

 

 

 


