
Statut 

Fundacji Wszyscy Obecni 

tekst jednolity na dzień 11.07.2020 r. 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja Wszyscy Obecni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.  

Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Barczyk, Karolinę Bondaronek, Taigę Kuśmider, 
Martę Riess, Arlettę Szewczyk, Magdalenę Wawro, Renatę Ziobro, Kacpra Augustynka, Jakuba Koubę 
i Sebastiana Włodka, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
Arnolda Walczewskiego w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ulicy Barskiej 61, w dniu 1 lutego 
2017 r. 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 4 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.  

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, 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. 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

1. Celem Fundacji jest: 

a) wspieranie i promowanie działań dzieci, młodzieży i dorosłych w przestrzeni kultury i sztuki, 



b) wzmacnianie aktywności artystycznej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w tym osób osadzonych w zakładach karnych i ich rodzin, oraz osób w wieku emerytalnym 
i niepełnosprawnych, 

c) wspieranie integracji ww. osób z resztą społeczeństwa, 

d) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i promowanie działalności teatralnej i cyrkowej oraz innej 
działalności kulturalnej,  

e) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, 

f)  pomoc społeczna, 

g) działalność oświatowa, 

h) rewitalizacja. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) promowanie twórców w kraju i za granicą, 

b) promowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli, opiekunów oraz innych grup 
zawodowych pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym, w tym osobami osadzonymi w zakładach karnych oraz osobami w wieku 
emerytalnym 

c) organizowanie i udział w wydarzeniach artystycznych: spektaklach teatralnych i tanecznych, 
filmach, wernisażach, wieczorach poetyckich, koncertach, festiwalach i innych tego rodzaju 
wydarzeniach w kraju i za granicą, 

d) organizowanie warsztatów artystycznych i edukacyjnych dla szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i innych 
ośrodków i instytucji, 

e) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

f) fundowanie stypendiów – dla osób pragnących rozwoju własnych pasji a wywodzących się ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym, 

g) pomoc psychologiczną, działalność terapeutyczną i arteterapeutyczną dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osób w wieku emerytalnym, 

h) działalność integracyjną i społeczną rozumianą jako łączenie środowisk osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i osób w wieku emerytalnym z resztą społeczeństwa oraz organizację 
projektów mających na celu integrację pokoleń czy mieszkańców jednego obszaru, 

i) organizowanie warsztatów rozwoju osobistego i szkoleń dla firm, zgodnych z ideą CSR 
tj. programów etycznych dla pracowników i wolontariatu pracowniczego, 

j) organizowanie kampanii społecznych zgodnych z celami statutowymi,  

k) działalność kulturową i międzykulturową rozumianą jako organizację projektów integrujących 
tradycje i dorobek kulturalny naszego kraju oraz innych narodowości i religii, 

l) współpracę z organami administracji, 



m) inne, nieprzewidziane wyżej sposoby, niezbędne do realizacji celów, w tym prowadzenie 
wszelkiej innej działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką i prowadzenie innych 
pozaszkolnych form edukacji artystycznej. 

§ 7 

Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną. Działania 
podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji określone powyżej w § 6 ust. 2 niniejszego Statutu 
stanowią – w przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie – działalność pożytku publicznego. 

ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie 
nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 9 

1. Przychody fundacji mogą pochodzić z: 

a) z dotacji, grantów i subwencji,  

b) z darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości 
przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne i prawne, 

c) ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji, 

d) z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

e) z majątku, 

f) z udziałów w spółkach, 

g) z odsetek i depozytów bankowych, 

h) z działalności crowdfundingowej, 

i) z nagród. 

2. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile 
ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 

4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 



ROZDZIAŁ IV 

Władze Fundacji 

§ 10 

Władzami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.  

ROZDZIAŁ V 

Zarząd Fundacji 

§ 11 

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 osób powoływanych przez Radę Fundacji na wspólną 
pięcioletnią kadencję. 

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

3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.  

4. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu lub Rady. 

5. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu członkostwo 
w Zarządzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci członka,  

b) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie na ręce 
Zarządu lub Rady Fundacji, 

c) odwołania uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu; w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga 
Rada Fundacji. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich 
członków Rady. 

7. W sytuacji kiedy Zarząd liczy mniej niż 2 osoby, Rada na wniosek Zarządu powołuje nowych 
członków zarządu w trakcie trwania kadencji. 

§ 12 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,  

b) realizacja celów statutowych, 

c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 



f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, 

h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji, 

i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 
organów. 

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 
z działalności Fundacji. 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje co najmniej 1 członek zarządu przesyłając informację o terminie 
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 
3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków organu. 

5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek 

Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu 
zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, 
wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Poświadczania za zgodność kopii dokumentu z 

oryginałem może dokonywać każdy członek Zarządu.  

ROZDZIAŁ VI 

Rada Fundacji 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem doradzająco-kontrolnym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków  wybieranych na wspólną pięcioletnią 
kadencję. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce 
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją 
Rada, uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

4. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu członkostwo 
w Radzie ustaje w przypadku: 

a) śmierci członka,  

b) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Radzie na ręce 
Zarządu, 

c) odwołania uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności 
co najmniej połowy jej członków. 



§ 15 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,  

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego 
Fundacji, 

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium, 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje jeden z członków Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 
zgłoszony na piśmie. 

3. Posiedzenia Rady zwołuje jeden z członków Rady przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed 
planowanym spotkaniem. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej – 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na 
pisemny wniosek przynajmniej jednego jej członka dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym 
charakterze. 

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

8. Posiedzenia Rady prowadzi jeden z członków. 

9. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba odpowiedzialna za jego 
sporządzenie (wyznaczony w toku posiedzenia protokolant) oraz przewodniczący posiedzenia 
Rady. Do protokołu dołącza się listę obecności. 

10. Szczegółowy tryb działania Zarządu i Rady Fundacji określa uchwalony przez te organy 
regulamin. 

ROZDZIAŁ VII 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 17 

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym 
zastrzeżeniem, że: 



a) w sprawach obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 
świadczenia o wartości przewyższającej 2000 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu,  

b) do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, 

c) do zawierania umów o pracę wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 
określonych w akcie założycielskim. Dozwolonym jest jednak rozszerzenie określonych w akcie 
założycielskim celów bądź przyjęcie nowych. 

§ 19 

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. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

ROZDZIAŁ IX 

Likwidacja Fundacji 

§ 20 

1. W razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku Fundacja ulega likwidacji. 

2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów 
w obecności co najmniej połowy członków Rady. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być 
podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa. 

3. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami Fundacji 
stają się członkowie Zarządu, o ile Rada Fundacji nie wybierze innych likwidatorów. 

4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, i wypełnić 
zobowiązania Fundacji. 

5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Rady 
Fundacji na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych 
celach. 

6. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.


