STATUT FUNDACJI NOMINA ROSAE OGRÓD KULTURY DAWNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Fundatorów –
Marię Molendę, zamieszkałą 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44, legitymującą się dowodem
osobistym nr DD7771613, PESEL 79072111729, NIP 7342800612
oraz
Marcina Sepiała, zamieszkałego 31-867 Kraków, ul. 2 Pułku Lotniczego 3/147, legitymującego się
dowodem osobistym nr DB 4306465, PESEL 70121706552, NIP 6751009068.
aktem notarialnym – oświadczenie o ustanowieniu fundacji sporządzonym w dniu 19 lutego 2004 r.
w Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Zygadło w Nowym Sączu Rynek 6 – Repertorium
„A” numer: 1016/2004, która działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia
1984 r. (Dz. U. Z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
3. Fundacja może posiadać oddziały na terenie kraju i za granicą.
4. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
5. Logo Fundacji stanowi znak graficzny zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego
statutu.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

Rozdział II
Przedmiot i forma działania
§ 5.
1. Celami Fundacji są:
a) prowadzenie, wspieranie i współuczestniczenie w badaniach naukowych, których celem jest
poszerzanie wiedzy z dziedziny historii, w szczególności historii ubiorów i innych przedmiotów
kultury materialnej, a także z dziedziny historii sztuki, archeologii, etnografii i nauk pokrewnych
oraz ochrony środowiska naturalnego;
b) upowszechnianie wyników badań naukowych;
c) propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz wspieranie rozwoju edukacji, kultury i
ekologii;
d) działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska
naturalnego;
e) promowanie polskiej kultury i historii w kraju i za granicą;
f) wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki oraz
wydawnictw i czasopism kulturalnych, historycznych i ekologicznych;
g) udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności w
dziedzinie kultury, historii i ekologii;
h) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i
kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu;
i) upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez:
j) prezentowanie dorobku kulturalno-historycznego oraz bogactwa naturalnego regionu.
k) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
l) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
n) ratownictwa i ochrony ludności;
o) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
2. Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje w zakresie:
a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
e) promocji organizacji wolontariatu
§ 6.
Zmiany celów Fundacji wymagają zgody Prezesa Zarządu Fundacji
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie dokumentacji, zbieranie i udostępnianie informacji, tworzenie bazy danych;
b) pozyskiwanie, inwentaryzację i rozpowszechnianie informacji;
c) współpracę z muzeami, ośrodkami badawczymi, placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami,
organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, których cele są zbieżne z
celami Fundacji;
d) organizowanie konferencji, seminariów i odczytów, debat, warsztatów służących podnoszeniu
umiejętności, wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu informacji;
e) wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do upowszechniania historii, kultury i ekologii;
f) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów itp.);
g) wykonywanie rekonstrukcji ubiorów historycznych i innych artefaktów kultury materialnej;
h) projektowanie wzornictwa tkanin i ubiorów;
i) organizowanie koncertów, festiwali, spektakli, wystaw i imprez kulturalnych
j) organizowanie pomocy humanitarnej

Rozdział III
Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe w wysokości 3300 PLN ( słownie trzy tysiące
trzysta złotych) wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota
2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
3. Fundatorzy wnoszą do Fundacji mienie ruchome w postaci rekonstrukcji ubiorów historycznych
wymienionych, wycenionych i opisanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
statutu.

Na dzień 19 lutego 2004 r. ich wartość wynosi 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§ 9.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) odsetek od funduszu założycielskiego;
b) darowizn, spadków i zapisów;
c) dotacji lub subwencji;
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych posiadanych przez Fundację;
g) dochodów z działalności gospodarczej;
h) innych wpływów i dochodów.
§ 10.
1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2. Majątek Fundacji nie może być uszczuplony i powinien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
3. Majątek Fundacji lokowany jest:
a) w ruchomościach i nieruchomościach;
b) na rachunkach bankowych w postaci lokat krótko i długoterminowych;
c) w papierach wartościowych.
§ 11
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach obowiązujących osoby
prawne.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji.
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków, powoływanych na czas nieoznaczony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić funkcję, powołuje Rada spośród osób wskazanych przez Prezesa
Zarządu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci
członka Rady lub jego ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub
ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§ 14
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) określanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z wyjątkiem Prezesa Zarządu;
c) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu członków Zarządu i ustaleniu ich wynagrodzenia;
d) opiniowanie w razie potrzeby uchwał Zarządu;
e) przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych;
f) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
2. Rada Fundacji uchwala regulamin jej działania.
3. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 15
1. Rada Fundacji wybiera ze swojego składu przewodniczącego Rady.
2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na 6 miesięcy.
3. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 16
1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i dwóch członków Zarządu.
3. Prezesem Zarządu jest Fundator – Maria Molenda
4. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji.
5. Zarząd Fundacji powoływany jest na 4-letnią kadencję.
6. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
§ 17
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania.
2. Członek zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, może zostać odwołany przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Radę Fundacji lub w drodze uchwały Fundatorów.
3. Rada Fundacji w razie potrzeby dokonuje kooptacji członków Zarządu w trakcie trwania
kadencji.
4. Członkowie zarządu podlegają przepisom Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej
pracowników.
5. Członek Zarządu może zostać zatrudniony w Fundacji na podstawie stosunku pracy.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c) sporządzenie sprawozdań z działalności Fundacji;
d) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz organizowanie i nadzorowanie
działalności gospodarczej Fundacji.
§ 19
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że statut stanowi
inaczej.
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocnika do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

§ 20
Zmian w statucie dokonuje jednogłośnie Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem § 6.
§ 21
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania
umów uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
2. W stosunkach między Prezesem Zarządu Fundacji a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji, działających łącznie.
3. W stosunkach pomiędzy prezesem Zarządu Fundacji a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 22
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej
i usługowej, a w szczególności;
a) 74.10.Z projektowanie wzornictwa tkanin i ubiorów historycznych;
b) 74.10.Z wykonywanie rekonstrukcji ubiorów historycznych;
c) 14.13.Z wykonywanie pozostałej odzieży wierzchniej
3. Dopuszczalna jest wspólna działalność gospodarcza z innymi podmiotami, lecz z zachowaniem
pełnej odrębności podmiotowej.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
po wyczerpaniu środków finansowych, bądź na skutek decyzji podjętej wspólnie przez Fundatorów,
a także w przypadku określonym w par. 25 ust. 4 i 5.
2. Prezes Zarządu Fundacji wyznacza likwidatorów Fundacji.

3. O celu przeznaczenia środków finansowych pozostałych po likwidacji Fundacji decydują
Fundatorzy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 24
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, której cele są zgodne z celami Fundacji.
2. Uchwałę w sprawie połączenia podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.
§ 25
1. W przypadku śmierci Fundatora, ubezwłasnowolnienia całkowitego lub długotrwałej
niezdolności Fundatora do wykonywania swoich kompetencji, spowodowanej ciężką chorobą lub
kalectwem, przewidziane w statucie uprawnienia Fundatora wygasają z dniem nastąpienia wyżej
wymienionych zdarzeń.
2. Fundator może złożyć rezygnację w formie aktu notarialnego z wykonywania przewidzianych w
statucie uprawnień.
3. Z dniem wygaśnięcia uprawnień lub rezygnacji Fundatora, o których mowa w ust. 1 i 2,
uprawnienia przewidziane w statucie przejmuje drugi z Fundatorów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Z dniem śmierci Fundatora, będącego Prezesem Zarządu Fundacji, Fundacja ulega likwidacji.
5. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego lub długotrwałej niezdolności Fundatora,
będącego Prezesem Zarządu do wykonywania swoich kompetencji, spowodowanej ciężką chorobą
lub kalectwem, a także w przypadku jego rezygnacji, Fundacja ulega likwidacji, chyba że Fundator
wskaże osobę, która będzie wykonywać jego uprawnienia przewidziane w statucie.
§ 26
Niniejszy Statut obowiązuje od chwili jego przyjęcia przez Fundatorów.

