STATUT FUNDACJI
NA RZECZ CENTRUM WIELOKULTUROWEGO W WARSZAWIE
Tekst jednolity po zmianach – 25 listopada 2017

NAZWA, FORMA PRAWNA, SIEDZIBA
Fundacja została ustanowiona przez: Fundację Inna Przestrzeń, Fundację Afryka Inaczej, Fundację Rozwoju
„Oprócz Granic”, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundację na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART”,
Fundację „Nasz Wybór”, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym repertorium A 2796/2013 sporządzonym
przez notariusza – Maję Bruździak w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 20 grudnia 2013 r.
§1
Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o
fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu i
posiada osobowość prawną.
§2
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
§3
Fundacja zostaje powołana na czas niekreślony, ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku.
§4
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa, Fundacja działa na terenie Polski oraz dla realizacji celów statutowych może
działać poza granicami kraju.
CELE, ZASADY, ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI
§5
Głównym celem Fundacji jest wspieranie i prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie oraz innych
działań będących wyrazem wspólnych starań szerokiego grona organizacji i instytucji na rzecz pełnego i
podmiotowego funkcjonowania cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych w
Warszawie, odwołujących się zarówno do historycznej jak i współczesnej wielokulturowej tożsamości Polski,
promujących wielokulturową tożsamość Warszawy.
§6
Fundacja realizuje cele w zakresie: prowadzenia i wspierania działalności: naukowej, oświatowej, w tym również
polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
§7
Fundacja przyjmuje następujące zasady działania:
1) uznaje zasadę równości i niezależności reprezentowanych w Radzie organizacji, grup nieformalnych, środowisk
i instytucji;
2) nie podejmuje działań konkurencyjnych wobec reprezentowanych w Radzie organizacji i grup nieformalnych,
poza działaniami związanymi z realizacją głównego celu określonego w Statucie i na podstawie decyzji swoich
Władz;
3) utrzymuje niezależność od jakiejkolwiek partii politycznej, organizacji religijnej bądź wyznaniowej.
§8
Działalność Fundacji obejmuje zadania publiczne w zakresie:
1) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
5) wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7) turystyki i krajoznawstwa;

8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
10) promocji i organizacji wolontariatu;
11) działalności charytatywnej;
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
14) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
15) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
17) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) ochrony i promocji zdrowia;
19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego w zakresie tożsamym z działalnością Fundacji.
§9
Działalność określona w pkt. 8 może być prowadzona przez Fundację odpłatnie bądź nieodpłatnie.
§ 10
Fundacja może realizować cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej, organizowanie
wydarzeń kulturalnych i artystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej, produkcję filmową, prowadzenie
biblioteki i archiwum;
2) udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, materialnego osobom fizycznym lub prawnym, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym przyznawanie dotacji, nagród, stypendiów;
3) ustanawianie i nadawanie certyfikatów, odznak, nagród oraz wyróżnień osobom fizycznym i prawnym
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji;
4) zarządzanie majątkiem własnym lub powierzonym, tworzenie funduszy celowych w walucie polskiej lub obcej,
nabywanie papierów wartościowych, środków ruchomych lub nieruchomości służących realizacji celów Fundacji
lub zabezpieczających możliwość ich realizacji w przyszłości;
5) inicjowanie lub przystępowanie w charakterze organizacji społecznej do postępowań toczących się przed
organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
6) członkostwo w polskich i zagranicznych organizacjach, zrzeszeniach, stowarzyszeniach, koalicjach, tworzenie
innych fundacji o celach zbieżnych z celami Fundacji.
WŁADZE FUNDACJI
§ 11
1) Władzami Fundacji są:
a) Rada,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
RADA
§ 12
W skład Rady mogą wchodzić:
a) osoby fizyczne działające w imieniu własnym o uznanym dorobku z zakresie realizacji celu głównego Fundacji;
b) osoby fizyczne działające jako przedstawiciele organizacji nieposiadających osobowości prawnej lub grup
nieformalnych, których cele są zbieżne z celami Fundacji;
c) osoby prawne których cele są zbieżne z celami Fundacji, reprezentowane w Radzie przez upoważnione do tego
osoby fizyczne.
§ 13
1) Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy którzy mogą być członkami Rady.
2) Nowych członków Rady przyjmuje Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów na podstawie
pisemnej deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch innych członków Rady.

3) Rada może podjąć uchwałę określającą dodatkowe, szczegółowe warunki i zasady przyjmowania nowych
członków Rady.
§ 14
Osoby fizyczne określone w pkt 12. lit. b) lub c) przedkładają pisemne upoważnienie lub inny dokument z którego
wynika prawo do reprezentowania, zgodny z wewnętrznymi zasadami reprezentowanego podmiotu.
§ 15
Rada może powoływać członków wspierających, występujących z głosem doradczym, bez prawa udziału w
głosowaniach. Zasady powoływania i odwoływania członków wspierających Rady stosuje się odpowiednio jak dla
członków/członkiń Rady.
§ 16
1) Jedna osoba fizyczna może reprezentować w Radzie jeden podmiot określony w § 12 lit b) lub c) i dysponuje
jednym głosem podczas głosowania.
2) Jeden podmiot określony w pkt 1) może posiadać w Radzie jednego przedstawiciela/przedstawicielkę z prawem
udziału w głosowaniu.
§ 17
Podmiot określony w § 12 lit b) lub c) ma prawo cofnięcia upoważnienia i zmiany w dowolnym momencie osoby
reprezentującej ją w działaniach Fundacji, o czym zawiadamia Radę.
§ 18
Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu członka/członkini Rady, ze względu na:
1) cofnięcie osobie fizycznej upoważnienia przez reprezentowaną organizację lub grupę nieformalną;
2) utratę osobowości prawnej członka Rady lub rozwiązanie organizacji lub grupy nieformalnej;
3) brak aktywności w działaniach Fundacji przez okres dłuższy niż jeden rok;
4) naruszanie postanowień Statutu lub uchwał Władz Fundacji;
5) działanie na szkodę Fundacji.
§ 19
1) Osoba fizyczna wskazana w §12 lit a), b) lub c) zawiesza swój udział w pracach Rady ze względu na wejście w
skład Komisji Rewizyjnej lub może zawiesić swoje członkostwo w Radzie z innego powodu, o czym informuje
Radę.
2) Zawieszenie członkostwa i udziału w pracach Rady oznacza brak udziału w głosowaniu.
3) W przypadku zawieszenia udziału w pracach Rady przez osobę fizyczną wskazaną w § 12 lit. b) lub c),
reprezentowany podmiot może na czas zawieszenia upoważnić inną osobę do udziału w Radzie.
§ 20
Do kompetencji Rady należą:
1) przyjmowanie, zawieszanie i odwoływanie członków Rady;
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) podejmowania decyzji o głównych kierunkach działania Fundacji;
4) wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady,
5) określanie sposobu organizacji pracy Rady i Regulaminu Rady;
6) określanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji;
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
8) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami/członkiniami Rady w zakresie działań podejmowanych w ramach
Fundacji;
9) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu;
10) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.
§ 21
1) Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej
członków Rady, chyba że Statut stanowi inaczej.
2) Rada może podejmować uchwały w drodze ustaleń za pośrednictwem narzędzi tele-informatycznych na
zasadach określonych w Regulaminie Rady.
§ 22
1) Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego/Przewodniczącą który/która: zwołuje zebrania Rady,

podpisuje uchwały Rady oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy Radą a Zarządem i Komisją Rewizyjną.
2) Przewodniczący/Przewodnicząca może upoważnić inną osobę wchodzącą w skład Rady do działania w swoim
imieniu.
3) Kadencja Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady trwa dwa lata.
4) Przewodniczący/Przewodnicząca może zostać odwołany/a przez Radę przed upływem kadencji.
§ 23
Zebranie Rady w trybie zwyczajnym zwoływane jest raz w roku przez Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady,
który/która informuje wszystkich członków/członkinie Rady na co najmniej 30 dni przed planowaną datą Zebrania
za pośrednictwem adresu poczty tradycyjnej lub elektronicznej wskazanej w deklaracji członkowskiej o terminie,
miejscu i porządku obrad.
§ 24
1) Zebranie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 5 członków Rady w terminie do 21 dni od daty pisemnego powiadomienia
Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady.
2) Przewodniczący/Przewodnicząca Rady informuje wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed planowaną
datą Zebrania za pośrednictwem adresu poczty tradycyjnej lub elektronicznej wskazanej w deklaracji
członkowskiej o terminie, miejscu i porządku obrad.
§ 25
W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym lub w charakterze organizacyjnym:
pracownicy/pracownice biura Fundacji lub inne osoby upoważnione do udziału przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub Radę.
ZARZĄD
§ 26
Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje bieżącą działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 27
Zarząd składa się z nieparzystej liczby od 3 do 7 członków/członkiń.
§ 28
Członkowie/członkinie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 29
Kadencja członków/członkiń Zarządu trwa dwa lata. Można być członkiem/członkinią Zarządu więcej niż jedną
kadencję.
§ 30
1) Zarząd podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów.
2) Zarząd może podejmować uchwały w drodze ustaleń za pośrednictwem narzędzi tele-informatycznych na
zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.
3) Zarząd uchwala Regulamin Zarządu i podaje go do wiadomości Rady.
4) Regulamin Zarządu określa m.in.: szczegółowe zasady reprezentacji w tym wybór Przedstawiciela,
Przedstawicielki lub Przedstawicieli Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu, współpracy z Komisją
Rewizyjną i Radą.
§ 31
Poza trybem ustalonym w Regulaminie Zarządu, Zebranie Zarządu może zostać zwołane na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub trzech członków/członkiń Rady.
§ 32
W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie/członkinie Komisji Rewizyjnej,
pracownicy/pracownice Biura, członkowie/członkinie Rady wnioskujący o zebranie Zarządu, a także inne osoby
zaproszone przez Zarząd.
§ 33

Do kompetencji Zarządu należą:
1) kierowanie bieżącą działalnością, zarządzanie majątkiem, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej
imieniu;
2) realizowanie uchwał Rady i organizacja jej pracy;
3) uchwalanie Regulaminu Zarządu;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
5) powoływanie biura Fundacji, zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad zatrudnienia;
6) powoływanie pełnomocników Zarządu;
7) powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych i uchwalanie regulaminu ich działalności.
REPREZENTACJA
§ 34
1) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków/członkiń Zarządu działający łącznie.
2) Pełnomocnik może działać na podstawie uchwały zarządu bądź upoważnienia podpisanego przez dwóch
członków Zarządu działających łącznie, zgodnie z reprezentacją.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 35
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, niezależnym od Zarządu.
§ 36
1) Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków/członkiń wybieranych przez Radę na dwuletnią kadencję;
można być członkiem/członkinią Komisji więcej niż jedną kadencję.
2) W przypadku rezygnacji członka/członkini Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji, Komisja może uzupełnić
swój skład przez kooptację jednej osoby.
§ 37
Członek/członkini Komisji Rewizyjnej nie może:
1) być członkiem Zarządu ani ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia, poza zwrotem uzasadnionych kosztów w wysokości nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).
§ 38
Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego/Przewodniczącą Komisji, który/która pośredniczy w kontaktach
Komisji z Radą i Zarządem.
§ 39
Komisja Rewizyjna zbiera się na wniosek swojego/swojej Przewodniczącego/Przewodniczącej, co najmniej dwóch
jej członków/członkiń lub co najmniej trzech członków/członkiń Rady.
§ 40
1) Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy swoich członków/członkiń.
2) Komisja może podejmować decyzję w drodze ustaleń za pośrednictwem narzędzi tele-informatycznych na
zasadach określonych w Regulaminie przyjętym przez Komisję.
§ 41
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Fundacji i Zarządu;
2) kontrola zgodności działań Fundacji ze Statutem, uchwałami Rady i innymi aktami wewnętrznymi;
3) uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji;
5) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami;
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady;

7) przedstawienie Radzie sprawozdania ze swojej działalności wraz z opinią o pracy Zarządu.
USTANIE CZŁONKOSTWA WE WŁADZACH FUNDACJI
§ 42
Członkostwo we Władzach Fundacji ustaje z dniem odwołania przez Radę, złożenia pisemnej rezygnacji przez
członka/członkinię danego organu lub śmierci.
§ 43
1) W przypadku gdy swojemu przedstawicielowi/przedstawicielce podmiot wskazany w § 12 lit b) lub c) cofnął
upoważnienie do reprezentowania w działaniach Fundacji, a wchodzi on/ona w skład Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, Rada podejmuje decyzję o zmianie lub pozostawieniu składu Zarządu lub Komisji tego
przedstawiciela/przedstawicielki.
2) Decyzja w zakresie wskazanym w pkt. 1) podejmowana jest w porozumieniu z reprezentowanym podmiotem
oraz odpowiednio Zarządem lub Komisją Rewizyjną.
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 44
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości sześćset złotych oraz inne środki nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§ 45
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności będą pochodzić z:
1) darowizn, zapisów osób prywatnych i prawnych, spadków krajowych i zagranicznych,
2) dotacji, subwencji, grantów, zlecenia lub powierzenia realizacji zadań publicznych,
3) dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych,
4) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych;
5) odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie i na zasadach określonych przez Zarząd w odrębnym
dokumencie.
§ 46
1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach,
2) Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
Fundacji określonych w statucie, a dochody z tej działalności służą wyłącznie tych celów.
3) Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą pozyskane w toku działania środki majątkowe w wysokości
1000 złotych.
4) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z;
b) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A;
c) pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;
d) przygotowanie i podawanie napojów – 56.30.Z;
e) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
5) Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej, która pokrywałaby się z prowadzoną odpłatną
działalnością pożytku publicznego.
§ 47
Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku
publicznego określoną w Statucie.
§ 48
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej Władz lub
pracowników oraz osób z którymi członkowie Władz oraz pracownicy organizacji 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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej Władz 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej Władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz Fundacji, lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 49
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, grantów, dotacji mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
§ 50
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
przewyższa długi spadkowe.
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 51
Decyzje dotyczące zmian Statutu oraz rozwiązania Fundacji wymagają większości ⅔ głosów wszystkich członków
Rady.
§ 52
Zmiana Statutu może także dotyczyć celów, dla których Fundacja została powołana.
§ 53
W uchwale o rozwiązaniu Fundacji, Rada określa termin rozpoczęcia likwidacji, powołuje likwidatorów oraz
wskazuje przeznaczenie majątku Fundacji po likwidacji na cele zgodne z jej celami, zgodnie z obwiązującymi
przepisami prawa.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 54
Pierwszy skład Władz Fundacji powołują Fundatorzy.
§ 55
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o fundacjach,
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
§ 56
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Warszawa 20 grudnia 2013 r.

Fundatorzy:

Fundacja Afryka Inaczej

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”

Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART”

Fundacja „Nasz Wybór”

