Statut „Fundacji Stara Droga”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Par. 1
1. „Fundacja Stara Droga”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Lenę Graban-Butryn i Krzysztofa Butryna,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Pawła
Mroza w kancelarii notarialnej w Lublinie przy ul. Chopina 17/4 w dniu 15 maja 2013 r.
Rep. A nr 2350/2013.

Par. 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Janów Lubelski.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
5. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, a także przystępować do
spółek innych fundacji.
6. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej
reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

Par. 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Par. 4
1. Fundacja może używać pieczęci.
2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
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Par. 5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
jak również w ramach realizowanych celów.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Par. 6
Celami Fundacji są:
1.

Działalność kulturalna, w szczególności:
a. Promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej w szczególności terenów pogranicza
polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny.
b. Upowszechnianie wiedzy o kulturach Europy środkowo-wschodniej, z
uwzględnieniem kultur mniejszości narodowych i religijnych oraz grup etnicznych,
żyjących na tych terenach.
c. Promowanie i twórcze kultywowanie muzyki, śpiewu, tańca tradycyjnego, zwyczajów,
obrzędów oraz sztuki ludowej.
d. Budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego, współpracy pomiędzy osobami
i organizacjami z krajów Europy środkowo-wschodniej oraz tolerancji dla
współistnienia różnych narodowości, wyznań i tradycji.

2.

Ochrona środowiska, w szczególności promowanie ekologii i ochrony środowiska.

3.

Działalność krajoznawcza i turystyczna, w szczególności upowszechnianie
krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

Par. 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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a.

Prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej na rzecz społeczeństwa, w
szczególności poprzez organizowanie wystaw, koncertów, spotkań autorskich,
seminariów, plenerów, warsztatów artystycznych i edukacyjnych.

b.

Tworzenie, prowadzenie i finansowanie ośrodków warsztatowych, jako miejsc działań
twórczych, skupiających artystów i ludzi działających na rzecz kultury m.in. kluby,
świetlice, biblioteki, czytelnie, izby o charakterze muzealno- etnograficznym, szkoły.

c.

Wydawanie publikacji słownych, audialnych i audiowizualnych promujących tradycję,
kulturę i sztukę oraz artystów a także wszelkie idee zgodne ze statutem Fundacji.

d.

Tworzenie i prowadzenie portali i stron internetowych, tworzenie programów i aplikacji
komputerowych.

e.

Uczestnictwo w wydarzeniach, akcjach kulturalnych, turystycznych i społecznych oraz
kampaniach edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim,
europejskim i światowym, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

f.

Edukację kulturalną dzieci i młodzieży w kierunku wzmożenia zainteresowania własną
tradycją oraz pobudzenia szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego, jako bardzo
istotnego elementu ogólnoświatowej tradycji kulturowej.

g.

Dokumentowanie i archiwizowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy
środkowo-wschodniej.

h.

Fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się badaniem lub praca artystyczną
związaną z kulturą tradycyjną.

i.

Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz konkursów,
targów, pokazów, wystaw, wernisaży, festiwali, występów w kraju i zagranicą.

j.

Promowanie dzieł sztuki i kultury oraz twórców kultury i sztuki w kraju i zagranicą.

k.

Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej i szkoleniowej oraz
naukowej, badawczej i rozwojowej w zakresie realizacji celów statutowych.

l.

Wspieranie edukacji przyrodniczej, ekologicznej, aktywności proekologicznej oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

m. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami, organizacjami
pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi.
n.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością kulturalną i
naukową, w zakresie związanym z realizacją celów statutowych.

o.

Działania w zakresie turystyki, w szczególności organizowanie obozów, pobytów,
kolonii, wyjazdów, wizyt studyjnych, wycieczek zarówno rekreacyjnych,
wypoczynkowych jak i edukacyjnych.
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p.

Tworzenie ścieżek edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, dziedzictwa
historycznego, ludowego itp., ekologicznych, przyrodniczych itd., oraz sprawowanie
opieki nad nimi, a także współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie.

q.

Organizowanie zawodów i imprez sportowych

Par. 8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą - biura i
oddziały lub filie realizujące jej cele statutowe.

Par. 9
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może
zatrudniać pracowników na podstawie umowy o prace, jak również powierzać w ramach
innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Par. 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz
inne środki finansowe, rzeczowe i prawne nabyte przez Fundację w toku działania.

Par. 11
Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,
b. dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
c. darów, zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f. wpływów z reklam i promocji,
g. działalności statutowej,
h. działalności gospodarczej
Par. 12
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1.
2.

3.
4.

Część składników majątku określona przez Fundatorów może zostać przeznaczona na
działalność gospodarczą.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację
lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład
gospodarczy.
Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu
spośród członków lub innej osobie.
Osiągnięty zysk Fundacja przeznacza na cele statutowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

Par. 13
Władze Fundacji stanowi Zarząd, zwany dalej Zarządem.

Par. 14
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd może składać się z:
a) Prezesa lub
b) Prezesa oraz jednego lub więcej Członków Zarządu. Członkowie ci mogą być
określani mianem Wiceprezesów lub Członków Zarządu. Ich liczbę określają
Fundatorzy.
Członków Zarządu, w tym Prezesa wybierają Fundatorzy.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów, ich zstępców lub pełnomocników,
b. utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania jednomyślną decyzją Fundatorów, ich zstępnych lub pełnomocników.

Par. 15
1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów działania i oraz planów finansowych,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
zmiana statutu, połączenie i likwidacja Fundacji.

Par. 16
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie
jego nieobecności wskazany przez niego Członek Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu,
które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

Par. 17
1.

Oświadczenia nie powodujące ze strony Fundacji rozporządzenia ani zobowiązania
majątkowego, każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.

2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych do kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) może składać
jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) składa
łącznie dwóch członków Zarządu.

3.

Par. 18
Fundatorzy mogą postanowić, że niektórzy, albo wszyscy Członkowie Zarządu mogą
wykonywać swoje obowiązki w ramach stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego,
określając jednocześnie wysokość wynagrodzenia.

Par. 19
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1.

2.

3.

Możliwe jest w późniejszym terminie w przypadku znacznego rozrostu działającej
Fundacji i dla efektywniejszego jej działania powołanie Rady Fundacji. Przewidziana
Rada Fundacji będzie organem o uprawnieniach inicjatywnych.
W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatorów lub
wskazaną przez nich aktem woli inną osobę fizyczną lub prawną i powołanych na okres 3
lat.
Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatorów lub wskazaną przez nich aktem
woli inną osobę fizyczną lub prawną może nastąpić w każdej chwili przed upływem
kadencji.
Par. 20

Do zadań Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i działania Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,
6. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych.

Par. 21
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

Par. 22
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych ma prawo uczestniczenia
przedstawiciel Zarządu Fundacji.
Par. 23
1.

2.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

Par. 24
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1.
2.

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Par. 25
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
4. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd.
Par. 26
1.
2.

Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie postanowienia
Fundatora lub innej wskazanej przez niego aktem woli osoby fizycznej lub prawnej.
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i
pozostałego majątku Fundacji.

Par. 27
1.
2.

W przypadku likwidacji Fundacji, Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu
wskazanego przez Zarząd.

Uchwalono 16 maja 2013 r.
Fundatorzy:
Marta Lena Graban-Butryn

Krzysztof Butryn
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