Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Kultury Świata” zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Aleksandrę Gutowską zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Marię Łukasik w kancelarii notarialnej w Piasecznie, ul Warszawska 30/1, w dniu 23
grudnia 2008 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4
1. Fundacja działa na terytorium RP oraz poza jej granicami na zasadach zgodnych z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundacja może dla celów współpracy z partnerami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem
nazwy na języki obce.
3. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
§5
1. Fundacja może ustanawiać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
2. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy
uchwał przyjętych przez Zarząd Fundacji.
3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji powyższych jednostek regulują uchwały Zarządu.

Cele i zasady działania fundacji
§6
Celami Fundacji są:
1. Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów,
2. Uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz zależności
wynikające z postępujących procesów globalizacji,
3. Zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych
(zwłaszcza w następujących dziedzinach życia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec przedstawicieli
innych kultur,

Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych
krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych,
6. Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego,
rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów,
7. Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej,
8. Promowanie idei wolontariatu.
5.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Realizowanie projektów pomocy rozwojowej, globalnej edukacji rozwojowej,
2. Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, spektakli, przeglądów, wystaw, akcji społecznych i
edukacyjnych,
3. Publikowanie materiałów o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym,
4. Działalność edukacyjna; prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów, szkoleń, warsztatów,
5. Udzielanie konsultacji i poradnictwa,
6. Opracowywanie programów szkoleniowych,
7. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami, których
działalność jest zgodna z celami Fundacji, zarówno w Polsce jak i zagranicą,
8. Nauczanie języków obcych,
9. Organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze turystycznym.
§8
1. Działania w § 7 pkt. 2, 4, 6, 8, 9 mogą być prowadzone w ramach działalności statutowej
odpłatnej.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc) złotych oraz inne środki
finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji,subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11

1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji, na mocy uchwały
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, na mocy uchwały.
4. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność
pożytku publicznego.
§ 12

W zakresie gospodarki majątkiem Fundacji zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie jej organów oraz
pracownicy 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników
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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. zakup towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Władze Fundacji
§ 13
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Komisja Rewizyjna.
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie
Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundatorka.
4. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję.
5. Powoływanie i odwoływanie członków pierwszego Zarządu, należy do zadań Fundatorki.

6. Kolejni członkowie Zarządu wybierani są przez Komisję Rewizyjną, w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji. Członkowie Zarządu wybierają spośród
siebie prezesa na pierwszym spotkaniu Zarządu.
7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
8. Prezes Zarządu Fundacji jest wybierany w głosowaniu, większością głosów.
9. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu
10. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej na podstawie wniosku zatwierdzonego przez innego
Członka zarządu.
11. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) Uchwalanie regulaminów,
c) Zarządzanie majątkiem Fundacji,
d) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) Występowanie z wnioskami i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
h) Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał przegłosowywanych zwykłą
większością głosów jego członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Posiedzenie może odbyć się pod warunkiem obecności ponad połowy Członków
Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna jest organem Fundacji powołanym do sprawowania kontroli i nad jej
działalnością.
2. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu Fundacji. Jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego
Komisji.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Fundacji trwa 3 lata.
5. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje Fundatorka.
6. Członków Komisji Rewizyjnej kolejnych kadencji wybiera Zarząd zwykłą większością głosów w
drodze uchwały.
7. Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji
Rewizyjnej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych Członków
Komisji Rewizyjnej Fundacji.
8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, złożonej na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub śmierci członka,
9. Następnych Członków Komisji Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcję, w
trakcie trwania kadencji zatwierdza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wniosek jej
Członków,
§ 17
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Fundacji,
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień, wyniki kontroli w postaci pisemnej przekazywane są Zarządowi Fundacji w terminie 7 dni po
zakończeniu kontroli,
c) Zwoływanie zebrania Członków Zarządu w razie stwierdzenia naruszenia statutu przez Zarząd lub
poszczególnych jego Członków
e) Składanie sprawozdań ze swej działalności na zebraniu Członków Zarządu,
f) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją oraz o likwidacji Fundacji,
g) Wybór nowych członków Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w
obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
h) Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością
głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja
Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
Sposób Reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą przyjętą jednomyślnie przez wszystkich
Członków Zarządu, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla
realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 21
W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały zarządu , która
wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
Likwidacja Fundacji
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 23
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną w drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach.

