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STATUT FUNDACJI PASAŻE PAMIĘCI 
 

Rozdział I  

Postanowienia początkowe. 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Pasaże Pamięci”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Justynę 

Jolantę Biernat, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 stycznia 

2016 roku przez Bogdana Grad notariusza w Tomaszowie Mazowieckim prowadzącego Kancelarię 

Notarialną w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ignacego Mościckiego 38, za numerem 

repertorium A Nr 432/2016.   

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Fundacja działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6 

kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991r. poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu 

(dalej, jako „Statut”). 

 

§ 4  

 Siedzibą Fundacji jest Tomaszów Mazowiecki. 

 

§ 5 

1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.  

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami Unii 

Europejskiej i innych krajów. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

4. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w 

fundacjach. 

5.  

§ 6 

  Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym. 

 

§ 7 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

3. 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. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

5. Fundacja może używać nazwy angielskiej "Spaces of Memory". 



 

 

§ 8 

Nadzór nad Fundacją – co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w 

jakim Fundacja została ustanowiona – sprawuje minister właściwy ds. kultury 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§9 

Celami Fundacji jest:  

1. Działanie na rzecz pojednania i wzajemnej akceptacji między narodami i społeczeństwami 

mimo różnic kulturowych, religijnych, etnicznych oraz innych. 

2. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.  

3. Wypracowanie innowacyjnych form działalności dydaktycznej, edukacji poprzez sztukę oraz 

aktywnego udziału w kulturze. 

4. Działanie polegające na ochronie i promocji wielokulturowego dziedzictwa Tomaszowa 

Mazowieckiego oraz jego okolic. 

5. Prowadzenie badań naukowych mających na celu zabezpieczenie wszelkich materialnych i 

niematerialnych śladów społeczeństw, które miały znaczący wpływ na tworzenie tożsamości 

kulturalnej miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

6. Zabezpieczanie i upamiętnianie w przestrzeni miejskiej widocznych śladów 

wielokulturowości Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów 

Fundacji. 

2. Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń kulturalnych lub naukowych o zasięgu 

lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 

3. Konsolidowanie środowiska pedagogów i dydaktyków poprzez organizowanie szkoleń oraz 

interaktywnych warsztatów.  

4. Kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych. 

5. Inicjowanie, prowadzenie i współdziałanie z innymi podmiotami przy realizacji programów 

mających na celu zapobieganie antysemityzmowi, rasizmowi i ksenofobii oraz promujących 

działania na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych oraz grup etnicznych, a także 

poszanowania praw człowieka. 

6. Promocję i rozwój idei wolontariatu. 

7. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz kulturalnych.  

8. Organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, sympozjów, konkursów i warsztatów 

dla wszystkich grup wiekowych oraz propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń.  

9. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i 

doradczej. 

10. Bezpośrednie wspieranie twórczości, finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w 

dziedzinie kultury i nauki. 

11. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz translacyjnej. 

12. Wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego. 

13. Inicjowanie debat publicznych.  

14. Działalność promocyjną, edukacyjną, informacyjną i kulturalną przy wykorzystaniu 

Internetu oraz innych sieci multimedialnych związanych ze sztuką współczesną, literaturą, 

muzyką  i szeroko rozumianą kulturą wizualną.  



15. Współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i 

fundacjami.  

16. Przygotowywanie przewodników i albumów, podejmowanie działań związanych z 

rewitalizacją obiektów zabytkowych związanych z wielokulturowym charakterem 

Tomaszowa Mazowieckiego. 

 

§11 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

Rozdział III 

Majątek Fundacji 

 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 zł (tysiąc złotych). 

2. Wszelkie środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację a w 

szczególności:  

 Spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe wniesione przez 

osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli 

państw obcych lub ośrodki zagraniczne.  

 Grantów, subwencji lub dotacji pochodzących od krajowych lub zagranicznych osób 

prawnych, instytucji państwowych lub samorządowych. 

 Nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację.  

 Dywidendy i zyski z akcji i udziałów.  

 Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z 

lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych. 

 Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 

 Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. 

 

§ 13 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku 

z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

 

§ 14 

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie 

kosztów jej działania. 

 

Rozdział IV  

Organy Fundacji 

 

§ 15 

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

 

§ 16 

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

2. Do zadań zarządu należy w szczególności:  

a) Opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz 

planów finansowych,  

b) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

c) Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Fundacji,  

d) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

e) Propagowanie celów, dla których powołano Fundację,  



f) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  

g) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,  

h) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji,  

i) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,  

j) Podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,  

k) Powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek 

organizacyjnych, 

l) Ustalanie Regulaminu Biura Fundacji oraz zakresu czynności poszczególnych 

pracowników Fundacji. 

3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością 

Fundacji niezastrzeżone w niniejszym statucie do kompetencji innych organów Fundacji lub 

osób.  

 

§ 17 

Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji. 

 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. 

2. Fundator Fundacji Pasaże Pamięci wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele 

jako prezes zarządu. 

3. Członków składu Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas nieokreślony.  

5. Prezes z grona Zarządu wyznacza osoby do pełnienia funkcji wiceprezesa Fundacji oraz 

sekretarza Fundacji 

6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:  

a) złożenia rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,  

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji,  

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa.  

2. Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji. 

  

§ 20 

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.  

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Fundacji przekraczających 1.000,00 złotych wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu.  

3. W przypadku zarządu jednoosobowegodo składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań finansowych uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. 

 

§ 21 

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pomocą poczty elektronicznej lub listem 

poleconym, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

wszystkich Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos 

Prezesa lub w razie jego nieobecności – Wiceprezesa. 



4. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania 

posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie 

Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób 

podejmowania decyzji. 

 

§ 22 

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

 

§ 23 

1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.  

2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach 

realizowania celów statutowych Fundacji.  

3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych 

Fundacji. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe. 

 

§ 24 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji  

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla, realizacji których Fundacja została 

ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. 

3. Zmiana celu Fundacji, jej nazwy lub Statutu Fundacji może nastąpić wyłącznie na podstawie 

uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.  

 

§ 25 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  

2. Decyzja w przedmiocie połączenia wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.  

 

§26 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 

razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.  

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie uchwałą.  

3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu.  

4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w 

szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelność i wypełnią zobowiązania. 

Wynagrodzenia likwidatorów obciąża majątek Fundacji.  

5. Likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Rozporządzenia majątkiem 

nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów.  

6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z 

celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o 

likwidacji wskaże konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony. 

 

§27 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 

Śródmieścia w Łodzi.  

 

§28 
W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 


