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STATUT FUNDACJI

„FUNDACJA MASCULINUM”
Artykuł l
Postanowienia ogólne
1. Fundację pod nazwą „Fundacja Masculinum” („Fundacja") ustanowili: Tadeusz
Wojciech Eichelberger, Jacek Masłowski i Edward Sebastian Pyrek („Fundatorzy"),
aktem notarialnym z dnia 20 marca 2013 r. sporządzonym przez Joannę Deczkowską
notariusza w Warszawie w kancelarii notarialnej przy ulicy Brackiej 18 lok. 5
Repertorium A Nr 3861/2013 („Akt Ustanowienia Fundacji").
2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach - Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203 z późn. zm. („Ustawa"), aktu
ustanowienia Fundacji oraz niniejszego statutu („Statut").
Artykuł 2
Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Artykuł 3
Siedziba Fundacji
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
Artykuł 4
Obszar działania Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Artykuł 5
Członkostwo w innych organizacjach
Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach o
celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
Artykuł 6
Cele Fundacji

Celami Fundacji są:
1) diagnozowanie i artykułowanie potrzeb i poglądów mężczyzn oraz działanie na
rzecz ochrony ich praw w imię realizacji idei równych praw obu płci,
2) inicjowanie i wspieranie dialogu z organizacjami kobiecymi w obszarach: równości
praw kobiet i mężczyzn, zmiany szkodliwych stereotypów płci, tolerancji dla
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różnorodności, tworzenia przestrzeni wzajemnego szacunku, zrozumienia i
kooperacji między płciami, współdziałania w promowaniu i wprowadzaniu
pożądanych zmian w edukacji, prawie, praktyce społecznej , obyczajowej,
gospodarczej i politycznej,
3) tworzenie męskiej sieci komunikacji i wsparcia,
4) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych dotyczących problematyki
mężczyzn we współczesnym świecie, badanie dawnych rytuałów inicjacyjnych dla
chłopców i mężczyzn oraz tworzenie nowej, współczesnej tradycji rytuałów
przejścia,
5) budowanie i promowanie pozytywnego, społecznego wizerunku męskiej płci,
6) poszukiwanie nowego etosu mężczyzny, promowanie współczesnych męskich cnót,
wartości i ról, rozwijanie męskiego potencjału świadomej seksualności,
partnerstwa i ojcostwa,
7) tworzenie, promowanie i prowadzenie psychologicznych i edukacyjnych
programów wspierania matek samotnie wychowujących synów,
8) tworzenie, promowanie i prowadzenie psychologicznych i edukacyjnych
programów wspierania mężczyzn:
a) znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinno-prawnej,
b) nie radzących sobie z wejściem w rolę męską,
c) nie radzących sobie w relacjach z kobietami,
d) ojców samotnie wychowujących dzieci,
9) wspieranie i promowanie profilaktyki zdrowia i dobrej psychofizycznej kondycji
mężczyzn,
10) projektowanie, realizowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw i
wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, wydawniczych, medialnych,
społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z realizacją powyższych
celów.
Artykuł 7
Kierunki i programy oraz formy działania Fundacji
1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z kierunkami i programami działania Fundacji
ustalonymi przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji zasięga opinii Rady Fundacji w sprawie projektu kierunków i
programu działania Fundacji, w tym co do sposobu realizacji celów Fundacji.
3. Programy działania Fundacji są ustalane i realizowane z uwzględnieniem możliwości
finansowych i organizacyjnych Fundacji.
4. Fundacja działa w szczególności w formach:
a) organizowania i finansowania przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji,
b) współpracy z innymi podmiotami i osobami służącej realizacji celów Fundacji,
c) wspierania przedsięwziąć służących realizacji celów Fundacji
d) upowszechniania idei wyrażonych w celach Fundacji,
e) wyróżniania osób i podmiotów wspierających działalność Fundacji.
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Artykuł 8
Majątek Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 3.000 (trzy tysiące) złotych i jest
przeznaczony na realizację celów Fundacji. Część funduszu założycielskiego w
kwocie 1.000 (jednego tysiąca) złotych jest przeznaczona na prowadzenie
działalności gospodarczej.
3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe zgodnie z
programem działania Fundacji, jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej
działalności.
Artykuł 9
Księga Honorowych Donatorów
Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się osoby oraz
podmioty, które w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności realizacji
celów Fundacji, w szczególności poprzez znaczne przysporzenie majątkowe na jej rzecz.
Artykuł 10
Odznaki i medale honorowe
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je osobom i
podmiotom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.
Artykuł 11
Fundatorzy i ich następcy prawni
1. Fundator składa Fundacji opatrzone datą pisemne oświadczenie („Oświadczenie
Fundatora”), że osoba w nim wskazana z chwilą jego śmierci wstępuje w prawa i
obowiązki Fundatora („Osoba Wskazana”).
2. Do Oświadczenia Fundatora należy dołączyć pisemne oświadczenie Osoby
Wskazanej, że wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków Fundatora z chwilą
jego śmierci; oświadczenie Osoby Wskazanej winno wskazywać osobę, która z
chwilą śmierci Osoby Wskazanej, wstępuje w prawa i obowiązki Fundatora
(„Oświadczenie Osoby Wskazanej”).
3. Oświadczenie Fundatora nie spełniające warunków określonych w ust. 1 i 2 jest
nieważne.
4. Do Oświadczenia Osoby Wskazanej stosuje się odpowiednio postanowienia
dotyczące Oświadczenia Fundatora.
5. W razie cofnięcia zgody przez Osobę Wskazaną Fundator ponownie składa
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.
6. Fundator oraz każda Osoba Wskazana mogą zmienić treść złożonego przez siebie
oświadczenia wskazując inną osobę, która z chwilą jego/jej śmierci, wstępuje w
prawa i obowiązki Fundatora.
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7. Jeżeli za życia Fundatora Osoba Wskazana zrezygnuje lub umrze to w jej miejsce
wchodzi osoba wskazana przez Fundatora.
8. Jeżeli Fundator lub dwaj Fundatorzy nie zostawili ważnego oświadczenia to w razie
śmieci jednego z nich lub obu - prawa i obowiązki fundatora przejmują Fundatorzy
lub pozostały Fundator.
9. Jeżeli żaden z Fundatorów nie zostawił ważnego oświadczenia, o którym mowa w
ust. 1, to w razie ich śmierci - prawa i obowiązki Fundatorów przechodzą na Radę
Fundacji.
Artykuł 12
Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1) Zgromadzenie Fundatorów,
2) Rada Fundacji,
3) Zarząd Fundacji,
4) Komisja Rewizyjna.
Artykuł 13
Działalność organów Fundacji
Organy Fundacji prowadzą swoją działalność zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami Statutu oraz regulaminów i programów ustalonych przez
Zgromadzenie Fundatorów.
Artykuł 14
Podejmowanie uchwał przez organy Fundacji
1.
2.
3.

Organy Fundacji podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniu
lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na
posiedzeniu lub przy udziale w głosowaniu na odległość co najmniej połowy
członków organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos osoby
przewodniczącej posiedzeniu organu lub osoby, która zarządziła podjęcie uchwały
przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
Artykuł 15
Dobre praktyki Fundacji

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
2. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji lub zabezpieczać
zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ("osoby bliskie").
3. Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz Fundatorów, członków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego.
5. Fundacji nie wolno zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Artykuł 16
Zgromadzenie Fundatorów
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.
2. Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów wybierają Fundatorzy na okres przez
nich ustalony.
3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) określanie kierunków i programów działania Fundacji,
b) ustalanie budżetu Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
d) określanie liczebności Zarządu w danej kadencji,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym określanie funkcji, jakie
będą pełnić w Zarządzie,
f) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym
Przewodniczącego Komisji,
g) określanie zasad podejmowania uchwał przy pomocy środków porozumiewania
się na odległość,
h) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
i) uchwalanie regulaminów działalności organów Fundacji,
j) wskazywanie Fundatora właściwego do wykonywania czynności prawnych w
zakresie umów z członkiem Zarządu nie będącym Fundatorem,
k) decydowanie o rozpoczęciu i zakończeniu przez Fundację działalności
gospodarczej oraz o zakresie i formie organizacyjnej prowadzenia tej
działalności,
l) wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd Fundacji subwencji, darowizny,
spadku lub zapisu,
m) decydowanie o połączeniu z inną fundacją,
n) decydowanie o likwidacji Fundacji i o przekazaniu pozostałych po likwidacji
środków finansowych.
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Artykuł 17
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Fundacji
składającym się z osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
2. Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie programów działania Fundacji,
d) nawiązywanie z członkami Zarządu Fundacji umów o pracę,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
f) wykonywanie kompetencji Fundatorów – w przypadku określonym w artykule
18.
3. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Artykuł 18
Przejęcie przez Radę Fundacji kompetencji Fundatorów
1. W przypadku określonym w artykule 11 ust. 9, Rada Fundacji przejmuje prawa i
obowiązki Fundatorów z datą śmierci ostatniego Fundatora.
2. Rada Fundacji może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę członków Rady.
3. Rada Fundacji może odwołać członka Rady większością ¾ głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady.
4. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić jedynie w przypadku
długotrwałego i nieusprawiedliwionego braku aktywności w Radzie lub działań z
jego strony, które szkodzą wizerunkowi lub interesom Fundacji.
5. Rada Fundacji może dokonywać zmian w swoim składzie poprzez dokooptowanie
(„kooptacja”) do swego składu nowych członków w razie: śmierci członka,
zrzeczenia się członkostwa w Radzie lub odwołania członka przez Radę.
6. Kooptacja może być dokonana większością ¾ głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady Fundacji.
7. Jeżeli Rada Fundacji podejmie uchwałę o niedokonywaniu kooptacji to w uchwale tej
postanawia, że Rada liczy odpowiednio mniejszą liczbę członków.
Artykuł 19
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób. Zarządem kieruje Prezes. Liczba wiceprezesów
Zarządu nie może być większa niż 3.
2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
3. Zarząd:
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) opracowuje projekty kierunków i programów działania Fundacji,
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d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
f) przyjmuje na rzecz Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy, z
zastrzeżeniem artykułu 16 ust. 3 lit. l).
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes Zarządu – jeżeli Zarząd jest jednoosobowy,
b) dwóch członków Zarządu – jeżeli Zarząd liczy dwóch lub więcej członków.
Artykuł 20
Świadczenie pracy przez członków Zarządu
1.
2.
3.
4.

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać
swoje funkcje odpłatnie na innej podstawie niż stosunek pracy.
Czynności prawne w zakresie umów z członkiem Zarządu nie będącym Fundatorem
wykonuje Fundator wskazany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
Czynności prawne w zakresie umów z członkiem Zarządu będącym Fundatorem
wykonuje Przewodniczący Rady Fundacji.
Artykuł 21
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby.
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Fundacji,
b) ocena działalności statutowej i finansowej Fundacji oraz występowanie z odpowiednimi
wnioskami,
c) występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Fundacji.

Artykuł 22
Działalność gospodarcza Fundacji
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, po
podjęciu przez Zgromadzenie Fundatorów uchwały o rozpoczęciu działalności
gospodarczej.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznych – na zasadach określonych w stosowanych przepisach.
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Artykuł 23
Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
Artykuł 24
Zmiana Statutu
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.
Artykuł 25
Połączenie Fundacji z inną fundacją
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku miałby ulec zmianie cel Fundacji.
Artykuł 26
Likwidacja Fundacji
1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie
osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na
rzecz wskazanych przez Zgromadzenie Fundatorów innych działających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.
Artykuł 27
Postanowienia końcowe
Statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
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