Załącznik nr 1 do Uchwały Fundatorów nr 1/18/12/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Statut FUNDACJI 2ACT
§1
W dniu 18 grudnia 2019 r. aktem notarialnym sporządzonym w Krakowie w Kancelarii
Notarialnej przy ul. Karmelickiej 68 przez notariusza Katarzynę Gruszczyńską (Rep. A nr
_______/2019) z woli wymienionych w tym akcie notarialnym Fundatorów, została
ustanowiona fundacja pod nazwą FUNDACJA 2ACT, zwana dalej Fundacją.
§2
Postanowienia ogólne
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja może działać zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Działalność statutowa Fundacji
1. Cele Fundacji są następujące:
1) Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej i twórczej,
2) Działanie na rzecz porozumienia i dialogu między kulturami,
3) Działanie na rzecz propagowania idei różnorodności i wielokulturowości,
4) Upowszechnianie kultury i sztuki w społeczeństwie, w szczególności upowszechnianie
znajomości innych kultur,
5) Upowszechnianie integracji społecznej poprzez działania na rzecz zbliżenia ludzi różnych
narodowości, wyznań i przekonań, w szczególności poprzez sztukę,
6) Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka oraz działania
na rzecz pokojowej współpracy kultur i wyznań poprzez sztukę,
7) Integracja twórców - profesjonalistów i amatorów - oraz

wspieranie rozwoju twórców

poprzez współpracę artystyczno-twórczą,
8) Zwiększanie dostępności do kultury i wiedzy o kulturach poprzez działalność edukacyjnowychowawczą,
9) Działanie na rzecz propagowania idei wolności ekspresji artystycznej,
10) Działanie na rzecz wymiany doświadczeń między artystami i twórcami oraz instytucjami.
2. Cele wymienione w ust. 1 Fundacja realizuje poprzez:
1) Organizowanie i finansowanie:
a) koncertów,
b) imprez artystycznych,
c) wystaw,
d) przedstawień,
e) performance,
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f) pokazów filmowych i audiowizualnych,
g) wykładów,
h) konferencji,
i) warsztatów,
j) szkoleń,
k) spotkań autorskich,
l) wymian, wyjazdów i staży,
m) oraz innych imprez i wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, edukacji i nauki,
2) Działalność wydawnicza,
3) Prowadzenie i wspieranie badań naukowych,
4) Produkcja, finansowanie i rozpowszechnianie utworów muzycznych i audiowizualnych,
5) Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem
gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
6) Tworzenie i prowadzenie kampanii społecznych, stron i serwisów internetowych oraz profili w
mediach społecznościowych ,
7) Wspieranie, w tym finansowe, organizacji i osób, których cele są zbieżne z celami Fundacji,
8) Poszukiwanie, aktywizacja i organizowanie osób pragnących angażować się w działalność
zgodną z celami Fundacji,
9) Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie, w tym finansowe, działalności informacyjnej,
publicystycznej i literackiej zgodnej z celami Fundacji,
10) Przyznawanie stypendiów.
3. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.
4. Poszczególne rodzaje działalności statutowej Fundacji określone w ust. 2 (pkt. 1-6) powyżej mogą
być prowadzone zarówno w formie odpłatnej, jak i nieodpłatnej.
5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej wymaga rachunkowego
wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§4
Majątek Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne i przedmioty majątkowe
nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
1) spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia majątkowe
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i inne podmioty
prawne,
2) dochody z odpłatnej działalności statutowej,
3) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
4) dochody z kapitałów pieniężnych oraz ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych,
5) dochody z działalności gospodarczej.
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2. Fundusz założycielski stanowi wkład wniesiony przez Fundatorów w wysokości 2.000.00 PLN
(słownie: dwa tysiące złotych).
3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt. 1) winno w miarę
możliwości uwzględniać życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji
sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji
odrębne fundusze.
4. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim 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, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich,
2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów 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) wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
4) kupować na szczególnych zasadach towarów lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§5
Działalność gospodarcza
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub
przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład), a także może ona polegać na udziale
Fundacji w krajowej lub zagranicznej spółce prawa handlowego lub cywilnego.
2. Zakres działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia uchwały o jej rozpoczęciu, określać
będzie Statut Fundacji.
3. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej określają obowiązujące
przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.
4. Cały dochód, jaki Fundacja uzyska z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa
w niniejszym paragrafie, będzie przeznaczany na finansowanie działalności statutowej Fundacji.
§6
Organy Fundacji
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
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2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Członkowie Zarządu mogą za pełnienie swojej funkcji pobierać wynagrodzenie, uzależnione od
wyników działania Fundacji, na zasadach i wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania
członków Zarządu Fundacji.
5. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku
z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.
§7
Rada Fundacji
1. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne powołane uchwałą przez Fundatorów po
ustanowieniu Fundacji, w skład Rady Fundacji mogą wchodzić wszyscy lub niektórzy Fundatorzy.
Rada Fundacji może powoływać inne osoby w skład Rady Fundacji i odwoływać je w drodze
jednomyślnej uchwały. Fundatorom przysługuje w tej sprawie prawo weta.
2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, którym jest jeden z Fundatorów,
jeżeli jest on członkiem Rady Fundacji, wybrany większością głosów, a jeżeli w skład Rady
Fundacji nie wchodzi żaden z Fundatorów - członek Rady Fundacji wybrany zwykłą większością
głosów przez wszystkich członków Rady Fundacji.
3. W przypadku, gdy w skład Rady Fundacji wchodzi tylko jedna osoba, wykonuje ona wszystkie
kompetencje Rady Fundacji jednoosobowo.
§8
Zakres działania Rady Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Do zakresu działania Rady Fundacji należą wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do
kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
2) opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
3) wybór członków Zarządu,
4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady Fundacji,
6) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
7) uchwalanie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich
dokumentów dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
4. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek innego
członka Rady Fundacji lub członka Zarządu Fundacji. Zebrania Rady Fundacji winny odbywać się
nie rzadziej niż jeden raz w roku.
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5. Zebranie Rady Fundacji w sprawie udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium odbywa się
w terminie do 30 czerwca każdego roku.
§9
Zarząd Fundacji
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od 1 do 5 członków.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedynemu członkowi Zarządu Rada Fundacji powierza
funkcję Prezesa Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego wybiera Prezesa Zarządu
oraz przynajmniej jednego Wiceprezesa Zarządu.
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać zarówno Prezesa jak i pozostałych członków
Zarządu Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Fundacji jest
równoznaczna z wnioskiem o odwołanie wszystkich członków tego Zarządu.
§10
Zakres działania Zarządu
1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych
i prawnych w Polsce i za granicą;
3) wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę
Fundacji planów i programów działania;
4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad
ich wynagradzania;
5) ustalanie zakresów czynności poszczególnych pracowników Fundacji;
6) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
7) przygotowywanie i przedstawianie właściwemu ministrowi i Radzie Fundacji sprawozdań
z działalności Fundacji, w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni;
8) wykonywanie uchwał Rady Fundacji.
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa i podpisuje: w przypadku Zarządu jednoosobowego
– Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes lub Wiceprezes Zarządu
samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§ 11
Prawa ofiarodawców
1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji.
2. Rada Fundacji może określić formy honorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla
Fundacji.
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§12
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach prawem przewidzianych.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje w drodze jednomyślnej uchwały Rada Fundacji.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że w uchwale o likwidacji
mianowano likwidatorami inne osoby.
4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji,
a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania.
Wynagrodzenie likwidatorów ustalone przez Radę Fundacji obciąża majątek Fundacji.
5. W granicach czynności wymienionych w ustępie poprzedzającym likwidatorzy mają prawo
reprezentowania Fundacji.
6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz wskazanej w
uchwale likwidacyjnej fundacji prowadzącej najbardziej zbliżoną działalność statutową.
7. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rada Fundacji. Z ważnych powodów może ona
zawiesić likwidatorów w czynnościach lub powołać innych.
8. Po ukończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Radzie Fundacji.
Uchwała Rady Fundacji o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia
przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.
§13
Zmiana Statutu
Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej z inicjatywy
własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji większością 2/3 głosów.

_________________________
Michał Kuźmiński
FUNDATOR

_________________________
Adam Góra
FUNDATOR

_________________________
Jarosław Płonka
FUNDATOR

_________________________
Wassim Ibrahim
FUNDATOR
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