STATUT FUNDACJI KORONKI KONIAKOWSKIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę „Koronki Koniakowskie” i zwana jest dalej Fundacją.
2. Fundatorem Fundacji jest Lucyna Ligocka – Kohut.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe.
§2
1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i postanowień
niniejszego statutu.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest wieś Koniaków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
§5
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta
z ochrony prawnej.
3. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może przystępować do związków, stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
§6
1. Działalność Fundacji mogą wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia także osoby
niebędące jego członkami (wolontariusze). Dopuszcza się możliwość zatrudniania
pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

Strona 1 z 6

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§7
Celem Fundacji jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej jaką jest wytwarzanie
koronek koniakowskich oraz wszystkich innych dziedzin rękodzieła, czy rzemiosła ludowego,
popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie
opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona
powierzonych Fundacji praw autorskich lub praw pokrewnych i wykonywanie uprawnień
wynikających z ustawy o prawie autorskim, upowszechnianie sztuki i ogólnie pojętej kultury
w środowisku lokalnym, jak i ogólnonarodowym, europejskim i światowym.
Przez realizacje powyższego celu Fundacja aktywnie uczestniczy w budowie i umacnianiu
kultury narodowej.
§8
Do realizacji powyższego celu Fundacja zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów
poprzez:
1) inspirowanie współczesnej twórczości ludowej wychodzącej z tradycji i dorobku kultury
ludowej, dbałość o wartość artystyczną tejże twórczości i zabezpieczenie jej kontynuacji;
2) promocję i prezentacje twórców ludowych oraz twórczości ludowej społeczeństwu poprzez
pokazy, warsztaty, wystawy, kiermasze, targi, jarmarki, spotkania, konferencje, imprezy i
inne formy, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się ochroną,
upowszechnianiem sztuki ludowej w kraju i za granicą;
3) czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości ludowej z zakresu
rękodzieła, rzemiosła ludowego, pisarstwa, plastyki, muzyki i innych dyscyplin oraz
podejmowanie własnych inicjatyw wydawniczych w formie książek, czasopism i druków
ulotnych;
4) wydobywanie, zapisywanie i archiwizacja historii koronki koniakowskiej, jej twórców,
zbieranie wyrobów z koronki koniakowskiej, wzorów, motywów w celu zachowania i
uchronienia od zapomnienia, czy zniszczenia.
5) wydobywanie i zapisywanie podań, baśni, legend ludowych, pieśni, przyśpiewek i
obyczajów, zbieranie i zabezpieczanie dorobku piśmiennictwa, folkloru i sztuki ludowej;
5) ułatwienie zaopatrzenia twórców w niezbędne narzędzia i niektóre surowce;
6) ochronę praw autorskich twórców ludowych w stosunku do dzieł będących przedmiotem
prawa autorskiego;
7) tworzenie portali i stron internetowych propagujących twórczość ludową
8) remont, budowę, rozbudowę i doposażenie obiektów służących zachowaniu i prezentacji
dorobku kultury ludowej
9) opiekę nad terenami i zabudowami działek, na których znajdują się obiekty budowlane
związane z życiem i twórczością ludową, podkreślanie ich walorów kulturowych i
przyrodniczych.
10) prowadzenie i organizacja muzeów, galerii, szkół artystycznych i tym podobnych
instytucji
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11) utrzymywanie łączności między twórcami ludowymi, otaczanie ich opieką i pomocą w
oparciu o własne wypracowane środki, występowanie o pomoc i opiekę do odpowiednich
instytucji i władz zajmujących się ochroną sztuki ludowej i sprawami bytowymi;
12) czynne rozwijanie kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem tradycji koronki
koniakowskiej i elementów kultury ludowej;
13) reprezentowanie twórców ludowych.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z
innych źródeł.
§9.
1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w
odrębnych przepisach. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a dochód z działalności gospodarczej
będzie przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie następujących PKD:
PKD90.03.Z. Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
PKD47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
PKD47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 300 zł (trzysta złotych polskich)
oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania.
§11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dotacji od osób prywatnych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Fundacji,
f) odsetek bankowych,
g) przychodów z odpłatnej działalności statutowej.
h) zaciągania pożyczek
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i) dochodów z działalności gospodarczej
2. Fundacja przeznacza swój majątek na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 12.
1. Władzami fundacji jest:
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Zarząd Fundacji
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora
na pięcioletnią kadencję.
2. Skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator może być członkiem zarządu.
4. Prezes fundacji wyłaniany jest spośród członków zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie na ręce rady Fundacji
b) śmierci członka Zarządu
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
8. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez
Fundatora. Odwołanie następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
9. Zarząd Fundacji powołuje spośród Członków Zarządu Skarbnika do kierowania
gospodarką finansową Fundacji. Skarbnik zostaje powołany na czas trwania kadencji
Zarządu.
§ 14.
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych Fundacji, kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do
uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi
Fundacji. Prezes Fundacji może powołać dyrektora i pracowników Fundacji.
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
c) uchwalanie regulaminów;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez
Fundację w celu osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami
działalności, Statutem, oraz aktualnie obowiązującym prawem
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) udzielania pełnomocnictw;
j) tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych
jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i
określenie zasad i zakresu działania;
k) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
l) występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
ł) podpisywania umów
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
4.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.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie
odpowiednich opracowań.
9. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 15.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
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2. W sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Fundacji oświadczenia woli może
składać:
2.1. Samodzielnie - Prezes Fundacji w sprawach majątkowych i finansowych o
wartości do 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
2.2. Samodzielnie - Skarbnik w sprawach majątkowych i finansowych o wartości do
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2.3. Samodzielnie - każdy Członek Zarządu osobno w sprawach majątkowych i
finansowych o wartości do 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)
2.4. Do pozostałych oświadczeń woli i decyzji w sprawach majątkowych i
finansowych Fundacji wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających
łącznie, w tym przynajmniej jeden Prezesa Zarządu lub przynajmniej jeden Skarbnika.

Zmiana Statutu
§ 16.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 17.
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa, i
dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
Likwidacja Fundacji
§ 18.
1. Fundacja może ulec likwidacji. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym
Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
§ 19.
W przypadku rozwiązania Fundacji wszelkie jej dobra zostają przekazane innej organizacji
pozarządowej lub organizacjom pozarządowym, wskazanej lub wskazanym przez Fundatora.
Zarząd:
Lucyna Ligocka – Kohut ………………………… Marcin Kohut ………………………..
Bogusława Ligocka………………………………..
Koniaków dnia 09.10.2018 r.
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