STATUT
Fundacji Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego
(tekst jednolity)
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez Joannę Posoch, zwaną
dalej Fundatorką, aktem notarialnym z dnia 19 marca 2014 roku, działa na podstawie
przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Nowe Kawkowo.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.

Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§6
1. Celem Fundacji jest:
1) ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ludowej i artystycznej,
2) upowszechnianie wiedzy z dziedziny etnografii i antropologii kultury, ze szczególnym
uwzględnieniem myśli i dorobku Jacka Olędzkiego,
3) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych, służących powstawaniu i
rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł, twórczości ludowej i artystycznej,
4) upowszechnianie wiedzy o ziołach ze szczególnym uwzględnienim lawendy, jej uprawy i
zastosowania,
5) inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej, ziołolecznictwa i dawnych
technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i regionalnych,
6) pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu wytworów artystycznych, etnograficznych
i rzemieślniczych,
7) inicjowanie i wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i
ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego wspólnoty lokalnej,
8) inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi,
artystycznymi i ekologicznymi,
9) wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw lokalnych,
10) promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad
rolnictwa organicznego, biodynamicznego, promocja technologii pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych i alternatywnych, z jednoczesnym zachowaniem świadomości głębokiej ekologii i
ochrony przyrody, w tym także zdrowia i psychofizycznego dobrostanu ludzi i zwierząt,
11) ochrona i promocja zdrowia, umacnianie świadomości ekologicznej, zdrowego trybu życia i
zdrowego odżywiania, a także zdrowej żywności i zdrowych środków pielęgnacyjnych, środków
czystości i środków do konserwacji materiałów naturalnych,
12) głęboka ekologia, ochrona praw zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
13) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
14) działania na rzecz zapobiegania ksenofobii kulturowej i społecznej, wspieranie postaw i
inicjatyw tolerancyjnych, otwartych i świadomych,
15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

2. Powyższe cele będą realizowane w szczególności poprzez:
1) organizowanie i wspomaganie imprez i projektów, związanych z promocją,
upowszechnianiem i prezentacją przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych,
2) organizowanie wystaw, jarmarków, promocji sztuki ludowej, a także wystaw i projekcji
filmów na temat dawnych technik rzemieślniczych i artystycznych,
3) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, wykładów, prelekcji, koncertów,
4) wspieranie wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych w ich działaniach kulturalnych,

społecznych i ekologicznych,
5) upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody, rolnictwa przyjaznego przyrodzie,
zdrowego trybu życia, zdrowej kuchni, zdrowej żywności,
6) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
7) działania wydawnicze i promocyjne upowszechniające wytwory kultury,
8) wspieranie młodych talentów i młodzieży wiejskiej, wiejskich artystów i rękodzielników,
9) współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się nauką, edukacją i sztuką,
antropologią kultury, wspieraniem społeczności lokalnych, ochroną przyrody i szeroko
rozumianymi działaniami sprzyjającym zdrowemu życiu,
10) promowanie nowych technologii w środowiskach lokalnych,
11) prowadzenie serwisu internetowego i punktu bibliotecznego o profilu ogólnym, z działem
szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, rolniczej, przyrodniczej i ekologicznej,
12) organizowanie kampanii promocyjnych, akcji społecznych, akcji informacyjnych,
promujących działania edukacyjne, naukowe, artystyczne i ekologiczne, w tym między innymi
antropologię kultury, ochronę przyrody, zdrowy tryb życia, zdrowe gotowanie, naturalne jedzenie
i kosmetyki, rolnictwo przyjazne przyrodzie,
13) prowadzenie działalności badawczej.
3. Możliwe jest dofinansowywanie realizowanych przez Fundację działań przez uczestników tych
działań.
§7
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej
oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
§9
Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.
1) Odziały i filie Fundacji muszą realizować cele Fundacji na obszarze swojego
działania.
2) Oddziały i filie są jednostkami Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu
działania,
3) Zasady gospodarki finansowej jednostek terenowych zatwierdza Zarząd fundacji
4) Oddziałami/ filiami kierują osoby powoływane i odwoływane przez Zarząd fundacji.

Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji
§ 10
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 11
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 12
Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez Fundatorkę. Fundatorka może
zostać członkinią Zarządu.
§ 13
W skład Zarządu wchodzą:
Joanna Posoch (prezeska zarządu)
Piotr Romanowski (członek zarządu)

§ 14
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania
członka Zarządu Fundacji.
2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatorkę lub przez Zarząd
Fundacji. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody
Fundatora.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały,
podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji,
którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
5. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji do bieżącego kierowania sprawami
administracyjnymi Fundacji. Zakres praw i obowiązków Dyrektora Fundacji określa Zarząd
Fundacji.
6. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji
poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

§ 15
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w
szczególności:
1) uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji oraz podział
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji,
4) przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji,
5) przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji,
6) powołanie i odwołanie oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek Fundacji, ich
praw i obowiązków oraz zakresu i obszaru ich działania;
7) powoływanie i odwoływanie dyrektorek/dyrektorów oddziałów;
8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością oddziałów i filii oraz placówek
wyspecjalizowanych Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z prawem, misją Fundacji,
przyjętymi zasadami i standardami działania oraz efektywności i zasadności wydatkowanych
środków finansowych i rzeczowych;
9) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz planów działania jednostek terenowych i
wyspecjalizowanych oraz zasad ich gospodarki finansowej.
§ 16
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i
przewodniczy im Prezeska Zarządu. Posiedzenie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji zostali pisemnie lub mailowo powiadomieni o jego miejscu, terminie i
porządku obrad. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się protokół. Do ważności posiedzenia
wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.
§ 17
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Za głosy oddane
uważa się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. W przypadku równej liczby głosów
członków Zarządu Fundacji, decydujący jest głos Prezeski Zarządu.

§ 18
Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Fundacji,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
Fundacji łącznie.

§ 19
Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji
i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa
pracy.

§ 20
Każdy członek Zarządu Fundacji jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw
Fundacji. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
Fundacji sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak w
przypadku zarządu wieloosobowego przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu
zwykłych czynności Fundacji którykolwiek z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi
się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest
uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
§ 21
Składnikami majątkowymi przeznaczonymi przez Fundatorkę na realizację celów Fundacji
są środki finansowe w gotówce w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych.
§ 22
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1) darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych, krajowych i
zagranicznych;
2) odsetki bankowe;
3) wpływy z działalności odpłatnej (działalność odpłatna będzie prowadzona w zakresie
szkoleń, wykładów i warsztatów oraz sprzedaży publikacji i wydawnictw, a ponadto lokalnych
produktów zdrowej żywności, ziół, rękodzieła ludowego i artystycznego).
§ 23
1) Fundacja może prowadzić działalność odpłatną, z której dochód przeznaczony będzie na
realizację celów statutowych Fundacji.
2) Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
3) W zakresie gospodarki majątkiem fundacji nie jest dopuszczone:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 24
W przypadku likwidacji Fundacji, fundusz założycielski oraz środki rzeczowe i finansowe
zostaną przeznaczone na cele identyczne lub zbliżone do tych, które realizowała Fundacja. O
przeznaczeniu tych środków decyduje Zarząd.
§ 25
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 26
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
Rozdział V
Tytuły honorowe
§ 27
1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub
rzeczowe stanowiące równowartość minimum 5.000,- USD, może być przyznany tytuł

honorowy „Donator”.
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy „Zasłużony dla Fundacji”.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 28
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

§ 29
Zmiany Statutu może dokonać Fundatorka lub upoważniona przez nią osoba.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji
§ 30
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których
została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Fundatorka.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na cele
określone przez Zarząd.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Sztuki.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 31
Koszty administracyjne, organizacyjne oraz wydatki na działalność reprezentacyjną Fundacji
wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.
Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji
Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego
Nowe Kawkowo, dn. 19.03.2014
ze zmianami dokonanymi dn. 22.04.2014 oraz 28.04.2014
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/Joanna Posoch – fundatorka/

