
Statut Fundacji Wspierania Kultury „Popmoderna” 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Kultury „Popmoderna” zwana dalej 
„Fundacją”, ustanowiona przez Mateusza Witkowskiego, zwanego dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 lutego 2020 roku przez 
notariusza Manuelę Flach-Chęcińską w Kancelarii Notarialnej przy ul. Dietla 50 w 
Krakowie, Repertorium A Nr  533/2020, jest podmiotem wpisanym do Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego i posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
5. Na potrzeby współpracy z innymi podmiotami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

oraz krajów trzecich, Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą Fundacja 
Popmoderna. 

§ 3. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

§ 4. 

1. 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 jej celów. 

2. Nazwa i symbole Fundacji, w szczególności identyfikacja zewnętrzna oraz logotyp 
Fundacji korzystają z ochrony prawnej.  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5. 



Celami Fundacji są:  

1) promocja czytelnictwa i aktywnego uczestnictwa w kulturze; 
2) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 
3) działalność charytatywna; 
4) upowszechnienie polskiego i światowego dorobku kulturowego; 
5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie, 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
6) upowszechnienie polskiej kultury poza granicami Polski; 
7) dbanie o ochronę środowiska; 
8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
9) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 
10) promowanie młodych twórców oraz upowszechnienie działań wykorzystujących 

nowe media i technologie w sektorze kultury; 
11) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 
12) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
14) działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania; 
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) działalność w internecie, w tym szczególnie tworzenie i wydawanie portalu 
internetowego http://popmoderna.pl oraz innych portali, blogów, wortali lub list 
dyskusyjnych; 

2) organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie spotkań, 
wystaw, imprez, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych oraz festiwali; 

3) promowanie i wspieranie inicjatyw twórczych oraz młodych talentów; 
4) działalność oświatową i edukacyjną; 
5) inicjowanie i realizowanie projektów artystycznych, naukowych i badawczych 

dotyczących kultury i popkultury; 
6) inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami twórczymi w Polsce 

i poza jej granicami; 
7) organizowanie konkursów; 
8) opiniowanie projektów i działań twórczych; 
9) doradztwo i pomoc organizacyjną świadczoną innym podmiotom; 
10) udostępnianie materiałów promocyjnych i edukacyjnych; 
11) współpracę z autorytetami nauki, kultury i sztuki, a także z krajowymi i 

http://popmoderna.pl


zagranicznymi organizacjami, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi, uczelniami i 
mediami;  

12) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji. 

13) nieodpłatną działalność wydawniczą. 

2. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i 
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru 
sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji 
społecznej, w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa.  

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób 
prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, 
ilekroć ich działalność pozostaje zbieżna z działalnością statutową Fundacji. 

4. Fundacja może współdziałać z instytucjami, organizacjami i osobami narodowości 
polskiej lub obcokrajowcami dla osiągania wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego 
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

5. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, 
rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach 
działania Fundacji. 

6. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub 
wspieranie innych fundacji polskich i  zagranicznych, organizacji zrzeszających 
fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z działalnością statutową 
Fundacji. 

7. Działalność Fundacji zmierzająca do realizacji celów statutowych, zgodnie z treścią 
§ 5, realizowana jest zarówno w  formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej 
pożytku publicznego - przy czym obie formy działalności, nieodpłatna i odpłatna, 
są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 
kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7. 

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

2. Fundacja może tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach przez wniesienie do danej 
spółki wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, w  formie określonej pomiędzy 
zainteresowanymi stronami.  

3. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji. 

§ 8. 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 



1) odpłatnej działalności pożytku publicznego; 
2) darowizn, spadków i zapisów; 
3) dotacji i subwencji oraz grantów; 
4) dochodów z majątku Fundacji; 
5) zbiórek, publicznych, imprez publicznych, loterii; 
6) odsetek i depozytów z lokat w bankach oraz instytucjach rynku kapitałowego. 

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych we właściwych bankach. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli instytucji 
finansujących, spadkodawców i/lub donatorów. 

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te 
mają zostać przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli 
przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja 
może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane 
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w sytuacji, gdy jest 
oczywiste, że wartość aktywów wchodzących w skład spadku przekracza długi 
spadkowe. 

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Wszelkie dochody Fundacji wykorzystywane są jedynie na realizację celów 
statutowych oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.  

9. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  
10. Nie jest dopuszczalne: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów 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) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

11. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym majątkiem.  



Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 9. 

1. Organami Fundacji są: 
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 
3) Fundator, w zakresie, w jakim jego uprawnienia określone zostały w niniejszym 

Statucie.  
2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji powoływani są przez Fundatora na czas 

nieokreślony. W razie zakończenia kadencji niezależnie od przyczyn, możliwe jest 
ponowne pełnienie funkcji w Organach Fundacji, o ile Statut nie stanowi inaczej.  

3. Powołanie i odwołanie z funkcji w Organach Fundacji następuje w drodze uchwały 
Fundatora. Z ważnych przyczyn członek Organów Fundacji może zostać odwołany 
w każdym czasie.  

4. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie mogą: 
1) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
2) pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie oraz Radzie Fundacji; 
3) pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

Zarząd Fundacji 

§ 10. 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.  
2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes wyznaczony przez Fundatora.  
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub Fundatora; 
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
3) odwołania przez Fundatora; 
4) śmierci członka. 

5. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub 
innego stosunku prawnego. Zarząd może podjąć uchwałę o przyznaniu Członkom 
Zarządu wynagrodzenia lub o przyznaniu im zwrotu kosztów związanych z 
pełnieniem obowiązków Członka Zarządu. Uchwały podejmowane są na zasadach 
określonych w § 12., przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w zakresie 
określonym niniejszym ustępem wymagana jest pisemna zgoda Rady Fundacji.  

§ 11. 



1. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
3) realizacja celów statutowych; 
4) sporządzanie planów pracy i budżetu; 
5) uchwalanie wewnętrznych regulaminów funkcjonowania Fundacji; 
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji 

innego Organu. 
2. Zarząd co roku zobowiązany jest publikować na stronie internetowej Fundacji 

roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

§ 12. 

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

2. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy członek Zarządu Fundacji, 
przesyłając pozostałym Członkom Zarządu Fundacji informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a  w  przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 
najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał 

podejmowanych zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w przypadku 
Zarządu dwuosobowego, wymagana jest jednomyślność Członków Zarządu. 

Rada Fundacji 

§ 13. 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada składa się z dwóch do czterech członków. Pracami Rady kieruje jej 

Przewodniczący wyznaczony przez Fundatora. 
3. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub Fundatora; 
2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
3) odwołania przez Fundatora; 
4) śmierci członka. 

§ 14 

Do zadań Rady Fundacji należy: 



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

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności; 
3) udzielanie Zarządowi absolutorium; 
4) zatwierdzanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji; 
5) wyznaczanie pełnomocnika Fundacji do zawierania umów z członkami Zarządu 

i reprezentowania Fundacji w sporach z nimi.   

§ 15. 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu 
nie stanowią inaczej . W razie równej l iczby g łosów decyduje g łos 
Przewodniczącego.  

4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego 

wskazany. 

Fundator  

§ 16. 

1. Fundator, jeśli nie pełni aktywnej funkcji w Zarządzie lub Radzie Fundacji, co 
najmniej raz do roku bierze udział w zebraniu Zarządu celem przedstawienia mu 
sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się 
z bieżącą działalnością Fundacji i określenia zamierzonych głównych kierunków jej 
działalności. 

2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora, określonych w 
niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie 
decyzji w sprawie: 

1) zmiany celów Fundacji; 
2) zmiany Statutu Fundacji; 
3) połączenia z inną fundacją. 

3. W przypadku, gdy Fundator, będący osobą fizyczną, z jakichkolwiek przyczyn nie 
może wykonywać osobiście praw przewidzianych niniejszym Statutem, 
przysługujące mu uprawnienia wykonuje wskazany przez Fundatora pełnomocnik 
– oświadczenie Fundatora wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod 
rygorem nieważności – a w razie śmierci Fundatora prawa te przechodzą na 
spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane. 



Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 17. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i 
niemajątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, w przypadku 
zarządu wieloosobowego wymagane jest działanie dwóch Członków Zarządu 
Fundacji łącznie, a w przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu 
pełniący funkcję Prezesa uprawniony jest do działania samodzielnie. 

2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy 
nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik wyznaczony uchwałą Rady Fundacji.  

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 18. 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały. Zmiana może dotyczyć 
także celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w  akcie 
założycielskim. 
. 

§ 19. 

1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją, na wniosek Zarządu, podejmuje w 
drodze uchwały Fundator. 

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra, sprawującego 
nadzór nad Fundacją. 

4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej 
Polskiej organizacji o zbieżnych bądź zbliżonych celach. 


