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STATUT 

FUNDACJI THE WARSAW HOUSE 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja The Warsaw House”, zwana dalej „Fundacją”, działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 203), ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 

r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez: 

1) Zuzannę Głowacką, 

2) Grzegorza Okrent, 

3) The Ali Forney Center. 

zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 9 grudnia 2020 roku (Repertorium A Nr 

4583/2020), sporządzonym przed Notariuszem Michałem Lorencem prowadzącym Kancelarię w 

Warszawie przy ulicy Sandomierskiej 18 lok. 1. 

 

§ 2 

Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony. 

§ 3 

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa i Statutem oraz z celem, w 

jakim Fundacja została ustanowiona, sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki 

społecznej.  

§ 5 

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji. 

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.  

3. Fundacja może w wykonywaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.  

4. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 
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Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 6 

Celem Fundacji jest: 

 1) wspieranie i niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom LGBTQ, które spotkały się z 

wykluczeniem społecznym; 

 2) działanie na rzecz poszanowania i przestrzegania praw człowieka w stosunku co do osób 

LGBTQ; 

3) poszerzania dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej w 

szczególności dla osób LGBTQ; 

4) działanie na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia wśród osób LGBTQ. 

  

§ 7 

1. Cele Fundacji będą realizowane przez: 

1)     organizowanie i finansowanie domów pobytu tymczasowego dla osób LGBTQ, które spotkały 

się z wykluczeniem społecznym; 

2)   organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie akcji edukacyjnych, seminariów, 

sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, warsztatów, spotkań tematycznych, 

kursów, szkoleń kierunkowych, wydarzeń artystycznych, konkursów i plebiscytów oraz innych form 

przekazywania wiedzy; 

3)    organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy; 

4)   prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej wspieranej przez Fundację, w tym 

poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych; 

5)   realizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach kulturalnych, społecznych 

oraz artystycznych; 

6)  finansowanie i prowadzenie akcji edukacyjnych, społecznych i informacyjnych; 

7)  prowadzenie stron internetowych, kanałów i profili w mediach społecznościowych; 

8) promowanie działalności Fundacji w mediach; 

9)  nawiązywanie współpracy i wspieranie organizacji instytucjami w Polsce i za granicą 

prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji. 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała instytucjami 

państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami wykazującymi 

zainteresowanie dla celów Fundacji 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.  

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających 

fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.  

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować 

do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji 
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publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. 

5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

6. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 powyżej stanowiąca działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być 

prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

    § 8 

Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundatorzy przeznaczają majątek początkowy 

Fundacji, który stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych). 

 § 9 

1. Dochodami Fundacji są: 

1) subwencje i darowizny osób fizycznych i prawnych, 

2) spadki i zapisy osób fizycznych, 

3) dochody z majątku Fundacji,  

4) dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,  

5) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

6)  środki finansowe pochodzące z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych, 

inwestycyjnych oraz lokatach, 

7) dotacje, subwencje oraz granty. 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i 

udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących 

przepisów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 11 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Rozdział IV 

WŁADZE FUNDACJI 

§ 12 

1. Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, 

b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 

§ 13 

1.      W skład Rady wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, którzy wybierają ze swego 

grona Przewodniczącego Rady. 

2. W skład pierwszej Rady na mocy niniejszego Statutu wchodzą: Carl Siciliano, Janusz 

Przyklang, Magdalena Jaworska. 

3.  Kadencja Rady wynosi 3 lata i jest wspólna. Osoba przystępująca do Rady w trakcie trwającej 

kadencji kończy swe działania w Radzie z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości 

wyboru tej osoby na następną kadencję. 

4. Zmian w składzie Rady pierwszej kadencji, w trakcie trwania jej kadencji tj. odwołanie lub 

powołanie członków Rady oraz powołanie składu drugiej kadencji Rady oraz następnych, w tym 

zmian w ich składzie, dokonują jej członkowie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W sytuacji, gdyby wszyscy członkowie Rady 

złożyli rezygnacje z pełnienia swej funkcji przed powołaniem na swoje miejsce nowych członków 

Rady, kompetencję w zakresie powołania nowych członków Rady nabywają w takiej sytuacji 

Fundatorzy. W razie śmierci jednego z nich ww. kompetencje przysługują drugiemu. W przypadku 

śmierci obydwu Fundatorów członkowie Rady mogą być powoływani i odwoływani w każdej chwili 

przez osobę lub osoby wskazane w oświadczeniu złożonym przez każdego lub jednego z 

Fundatorów w formie aktu notarialnego. W przypadku braku takiego wskazania osobą lub osobami 

powołującymi i odwołującymi członków Rady są pełnoletni zstępni Fundatorów. W przypadku braku 

pełnoletnich zstępnych osobą lub osobami powołującymi i odwołującymi członków Rady są inni 

spadkobiercy ustawowi Fundatorów. Powoływanie i odwoływanie członków Rady w ww.  

przypadkach odbywać się będzie w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich 

ją podejmujących. 

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku 

tajnego głosowania pozostałych jej członków.  

6.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek: 

- upływu kadencji; 

- rezygnacji złożonej pisemnie Radzie; 

- odwołania, o którym mowa w ust. 5 powyżej; 

- śmierci członka Rady; 
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- utraty praw obywatelskich wskutek skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej; 

7.    Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady. 

8.    Członkowie Rady:  

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady jedynie zwrot uzasadnionych kosztów 

udziału w posiedzeniach Rady. 

9. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

10. Do kompetencji Rady należy: 

a)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

b)  nadzór nad działalnością Fundacji, 

c)  reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu, 

d)  wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd, 

e) zmiana Statutu; 

f) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji. 

11.   Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia 

Rady zwołuje jej Przewodniczący, na co najmniej 14 dni przed odbyciem posiedzenia, z własnej 

inicjatywy i/ lub na wniosek Zarządu. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

Zwołanie posiedzenia Rady może się odbyć za pomocą poczty elektronicznej.  

12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Rady. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez 

Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 

13. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: głosowanie na odległość) pod warunkiem, 

że wszyscy członkowie Rady będą uczestniczyć w jej podjęciu i żaden z członków Rady nie wyrazi 

sprzeciwu wobec takiej formy podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady w formie ustnej zarządza 

głosowanie na odległość oraz wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania na 

odległość (dalej: osoba odpowiedzialna) spośród członków Rady albo członków Zarządu. Osoba 

odpowiedzialna przesyła (przy użyciu poczty elektronicznej) członkom Rady informację o 

zarządzeniu przez Przewodniczącego Rady głosowania na odległość oraz projekt uchwały i 

wyznacza termin 7 lub 14 dni na oddanie głosu. W przypadku nieoddania głosu przez przynajmniej 

jednego członka Rady w wyznaczonym terminie głosowanie uważa się za nieważne. Głosowanie 

kończy się wraz z upływem wyznaczonego terminu lub przed jego upływem, jeśli wszyscy 

członkowie Rady oddadzą głos.  

14. Po zakończeniu głosowania na odległość osoba odpowiedzialna sporządza protokół z 

głosowania zawierający: wynik głosowania, sposób głosowania poszczególnych członków Rady, 

informację o przyjęciu uchwały, odrzuceniu uchwały lub nieważności głosowania, w przypadku 

przyjęcia uchwały – datę wejścia uchwały w życie, podpis osoby odpowiedzialnej i 

Przewodniczącego Rady, załącznik w postaci treści uchwały. 
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15. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się w szczególności: 

telefon, telekonferencje, pocztę elektroniczną, inne środki komunikacji elektronicznej.    

16. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 12 – 13   nie dotyczy zatwierdzania 

sprawozdań z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz udzielania członkom Zarządu 

absolutorium. 

 

§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) członków. 

2. Do pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy, poza The Ali Forney Center, na czas 

nieokreślony. 

3. Następny skład Zarządu powołuje Rada.  

4. Kadencja członka Zarządu powołanego przez Radę trwa 3 (trzy) lata. Funkcje członka Zarządu 

można pełnić więcej niż jedną kadencje. 

5. Wśród członków Zarządu może być powołany Prezes oraz Wiceprezes Zarządu. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej, 

c) śmierci członka Zarządu. 

7.  Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed 

upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. Nie 

dotyczy to pierwszego Zarządu, do którego wchodzą Fundatorzy. 

 

§ 15 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i 

prawnych w Polsce i zagranicą, 

c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji, 

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

f) powoływanie i nadzorowanie działalności biura Fundacji, zakładów i innych jednostek 

organizacyjnych Fundacji, 

g) przygotowanie sprawozdania z działalności Fundacji i Zarządu oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy, 

h) realizacja celów statutowych, 
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i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

 

 

§ 16 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów 

przy obecności ponad połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji.  

§ 17 

1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie 

odpowiednich opracowań. 

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 

- w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu, 

-  w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie. 

3. Zasady wynagradzania członka Zarządu określa Rada Fundacji. 

 

 

Rozdział V 

ZMIANA STATUTU 

§ 18 

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności 

wszystkich członków. 

2.  Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Rada w formie uchwały podjętej 

jednogłośnie przy obecności wszystkich członków. 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

1.  Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną Fundacją. 

2.  Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3.  Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Zarząd w formie 

uchwały podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich członków. 

§ 20 

1.  Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady w formie uchwały podjętej jednogłośnie przy 

obecności wszystkich członków. 

2. Likwidatorem/ami Fundacji może być członek/ mogą być członkowie Zarządu albo osoba(y) 
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powołana(e) przez Zarząd. 

3.  Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego 

majątku Fundacji.  

4.  Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbieżne z 

celami statutowymi Fundacji. Zarząd, podejmując uchwałę o likwidacji, wskaże konkretne cele, na 

jakie majątek zostanie przeznaczony. 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy z 

dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 ze zm.) oraz 

inne, obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji. 

 

 

FUNDATORZY: 

 

Zuzanna Głowacka: _______________________ 

 

Grzegorz Okrent: _________________________ 

 

W imieniu The Ali Forney Center: Karolina Maria Wojciechowska:__________________________ 

 

 

 


