STATUT FUNDACJI „Łużyce wczoraj i dziś”

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja „Łużyce – wczoraj i dziś” (zwana dalej Fundacją), ustanowiona została przez Pawła
Zawadzkiego (zwanego dalej Fundatorem) aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Małgorzatę Marciniak w kancelarii notarialnej w Zgorzelcu w dniu 16.08.2016 r.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. z późniejszymi zmianami
o fundacjach, Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami o pożytku publicznym
i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest Bielawa Dolna.
2. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§3
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych.
4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie
i przedstawicielstwa, wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń i działać wspólnie
ze związkami wyznaniowymi.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki oraz inne nagrody i wyróżnienia
i przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

1

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5
1. Celem Fundacji jest:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) działalność naukowa oraz badawcza;
c) działalność związana z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
h) działalność charytatywna;
i) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
j) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
k) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
l) działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
m) działalność z zakresu ratownictwa i ochrony ludności;
n) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
o) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
p) promowanie regionu Łużyc w Polsce i za granicą;
r) promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie badań naukowych związanych z regionem Łużyc, z zakresu archeologii,
historii, etnografii i innych dziedzin nauki;
b) organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, wykładów, konferencji, szkoleń,
wystaw, wycieczek, wernisaży, koncertów, konkursów, imprez plenerowych, sportowych,
pokazów, przedstawień teatralnych, projekcji filmowych, przeglądów twórczości, festiwali;
c) prowadzenie działalności wydawniczej materiałów związanych z regionem Łużyc;
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d) fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród;
e) wspieranie osób uzdolnionych i grup twórczych;
f) prowadzenie działań porządkowych, renowacyjnych i dokumentacji obiektów
zabytkowych zlokalizowanych na obszarze Łużyc;
g) wspieranie działań na rzecz zachowania szczególnych elementów środowiska
naturalnego i krajobrazu, w tym pomników przyrody.
2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości
100 zł.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) odsetek i lokat bankowych;
c) ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej;
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
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Rozdział IV. WŁADZE FUNDACJI

§9
1. Władzą Fundacji jest zarząd zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd składa się z 2-3 członków.
3. Na czele Zarządu stoi Prezes. Prezesem pierwszego Zarządu jest Fundator. Dopuszcza się
wskazanie imiennie innego Prezesa Fundacji przez Fundatora. Członkowie Zarządu mogą być
obcokrajowcami.
2. Skład pierwszego Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Okres kadencji wynosi 4 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
4.Członkowie każdej kadencji Zarządu wybierani są przez ustępujących członków Zarządu
spośród kandydatów proponowanych przez ustępujący Zarząd i Fundatora. Ta sama
procedura obowiązuje w przypadku zamiaru zwiększenia liczby członków Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu;
d) odwołania przez Fundatora.
§ 10
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy i otrzymywać
wynagrodzenie.
2. Członkowie Zarządu mogą uzyskać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z pełnieniem swych funkcji.
§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
c) realizacja celów statutowych;
d) sporządzanie planów pracy i budżetu;
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e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji.
3. Fundatorowi przysługuje prawo veta w stosunku do ewentualnych zmian w statucie
wprowadzonych przez Zarząd.
§ 12
1. Posiedzenia zarządu obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa.
§ 13
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest każdy członek Zarządu - samodzielnie.
§ 14
1. Wiceprezes przejmuje funkcję Prezesa i prawa Fundatora w przypadku śmierci Fundatora
lub braku możliwości pełnienia przez niego funkcji określonych w Statucie ze względu na
utratę praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub rezygnacji
z pełnionych funkcji wszystkich członków Zarządu i nie powołaniu przez Fundatora kolejnych
osób na ich miejsce.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego.
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4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
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