
 

        Statut Fundacji Memo 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja „Memo” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Macieja Kudłacika, zwanego dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Zając w kancelarii 

notarialnej w Wadowicach ul. J. Słowackiego 6, w dniu 10.04.2017 roku (Repertorium 

A: nr 1158/2017). 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Andrychów. 

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 może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów fundacji. 

          § 5 

 

1. Fundacja ma prawo używania emblematów, logo, odznak i pieczęci zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 



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

obcym.  

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest : 

1. Działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna, kulturalna i artystyczna w 

szczególności w zakresie: 

b) Ochrony, upowszechniania, promocji polskiej kultury i sztuki ze szczególnym 

uwzględnieniem kultury i sztuki ludowej i tradycyjnej a także kultury i sztuki 

mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę. 

c) Ochrony, upowszechniania, promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Polski w tym materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę. 

d) Edukacji i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nauki, kultury 

i sztuki w tym w szczególności: edukacji artystycznej, edukacji kulturalnej, edukacji 

regionalnej, wielo- i międzykulturowej  i edukacji globalnej.  

e) Przeciwdziałania nierównościom społecznym, przemocy i dyskryminacji ze względu 

na płeć, orientację seksualną, przynależność etniczną i narodową, niepełnosprawność, 

wiek, status społeczny i ekonomiczny, przekonania, a także inne przesłanki, 

we wszystkich dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej. 

f) Aktywizacji społecznej grup zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem 

społecznym, wspierania, popularyzacji działalności i twórczości przedstawicieli tych 

grup. 

g) Wspomagania rozwoju wspólnot i  społeczności lokalnych oraz promowanie 

aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

h) Działań mających na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla 

godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, w tym w szczególności: edukację 

osób starszych, aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i 

międzypokoleniową oraz partycypację społeczną osób starszych.  

i) Promocji i organizacji wolontariatu 

2.  Pomoc finansowa i rzeczowa młodzieży i osobom dorosłym zaangażowanym w 

działalność naukową lub artystyczną. 



 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Działalność badawczą i dokumentacyjną. 

2. Działalność archiwizacyjną i digitalizacyjną w tym prowadzenie Archiwów 

Społecznych. 

3. Działalność wydawniczą, w tym w szczególności: druków ulotnych, kalendarzy, 

pocztówek, folderów, książek, albumów, atlasów, oraz rejestrację i produkcję 

materiałów audio i video. 

4. Działalność edukacyjną, w tym w szczególności: organizowanie szkoleń, kursów, 

warsztatów, wymian międzynarodowych, wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, 

wykładów, debat, kampanii społecznych i informacyjnych itp. 

5. Działalność kulturalną, w tym w szczególności: organizowania plenerów malarskich i 

rzeźbiarskich, wystaw, koncertów, festiwali, przeglądów, spektakli, pokazów. 

6. Organizowania konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów. 

7. Współpracę z organizacjami państwowymi, rządowymi, pozarządowymi, placówkami 

oświatowymi, uczelniami, instytucjami kultury, firmami, środowiskami naukowymi, 

wolontariuszami, twórcami, artystami w Polsce i za granicą na rzecz wspólnie 

realizowanych projektów. 

8. Kampanie i akcje społeczne, promocyjne i  informacyjne. 

9. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających 

działania statutowe Fundacji. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 9 

1.  Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 



b. dotacji, grantów i subwencji ; 

c. zbiórek publicznych; 

d. majątku fundacji; 

e. odsetek i lokat bankowych. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

3. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 10 

 

Władze fundacji stanowi Zarząd Fundacji.  

 

Zarząd Fundacji. 

§ 11 

1. Zarząd Fundacji może składać się z dwóch lub więcej liczby członków, jednak nie 

więcej niż pięciu, powoływanych na pięcioletnią kadencję. W skład Zarządu Fundacji 

wchodzą Prezes Zarządu Fundacji i członkowie Zarządu Fundacji.  

2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele 

jako Prezes Zarządu Fundacji. 

3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych 

członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd. Osoba powołana do 

Zarządu składa pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji.  

4. Wszyscy członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje 

stanowiska. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić 

w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu 

Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie 

Fundacji.  

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również na skutek:  



a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,  

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

c. śmierci członka Zarządu Fundacji.  

 

§ 12 

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

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:  

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

b. sporządzanie należnych sprawozdań finansowych i merytorycznych, 

c. uchwalanie regulaminów,  

d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

e. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

f. nadzór nad działalnością Fundacji, 

g. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

h. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

i. podpisywanie umów, 

j. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, 

k. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji 

l. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

m. reprezentacja Fundacji na zewnątrz. 

4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji. W 

razie równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji. 

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

kwartał.  

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą być 

powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.  

7. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na 

podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych. 

 

 



 

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 13 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest Prezes Fundacji jednoosobowo.  

 

Zmiana Statutu 

                                                               § 14 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów 

dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Decyzje w sprawie zmian statutu Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą większością głosów przy 

obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W razie równości głosów decydujący głos 

ma Prezes Zarządu Fundacji. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 15 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w XII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 16 

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.  

 

§ 17 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji. Decyzje w tej 

sprawie Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich 



członków Zarządu Fundacji. W razie równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu 

Fundacji  

 

 

          Likwidacja Fundacji. 

§ 18 

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.  

3. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji dokonuje zwykłą większością 

głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. W razie równości 

głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji  

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Polsce organizacji 

o zbliżonych celach. 

 

 

 

 


