
Załącznik nr 1 do Uchwały 1/2020Fundatora  z dnia 01.01.2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Fundacji „Żywa Tradycja” 
 
 
 

STATUT FUNDACJI „ŻYWA TRADYCJA” W SIERZCHOWACH – TEKST 
JEDNOLITY 

 
 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

1. Fundacja „Żywa Tradycja", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) o fundacjach oraz postanowień 
niniejszego statutu. 

2. Fundacja „Żywa Tradycja" została ustanowiona przez Zdzisława Sochę, zwanego 
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę 
Przytuła w kancelarii notarialnej w Rawie Mazowieckiej, adres ulica Reymonta nr 8, 
w dniu 17.12.2019 roku, z numerem repertorium: A Nr 10660/2019 

 
§2 

Fundacja posiada osobowość prawną.  
 

§3 
1. Siedzibą fundacji są Sierzchowy. 
2. Czas trwania Fundacji „Żywa Tradycja" jest nieoznaczony. 

 
§4 

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 

§5 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 

prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z 

innymi podmiotami.  
 

§6 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 
 

§7 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 
do realizacji celów fundacji. 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§8 

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:  
1. Promowania tradycji wsi polskiej. 
2. Wspierania działalności Ludowego Muzeum Wsi Rawsko-Opoczyńskiej „Sochowa 

Zagroda” z siedzibą w Sierzchowach. 
3. Upowszechniania kultury, sztuki, edukacji, wychowania i wszechstronnego 

organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.   
4. Działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.  
5. Działalności charytatywnej. 
6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
9. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
11. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
12. Promocji i organizacji wolontariatu. 
13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
 

§9 
Fundacja realizuje swojej cele poprzez:  

1. Promowanie tradycji wsi polskiej w Internecie i innych mediach społecznościowych. 
2. Finansowanie i organizowanie: 

a. warsztatów sztuki ludowej, 
b. warsztatów tradycyjnych technik gry na instrumentach i tańca ludowego, 
c. imprez pod nazwą „Rawskie Granie – Potańcówka przy oberku”. Cykliczna 

impreza organizowana w „Sochowej Zagrodzie”. 
d. spotkań integracyjnych, 
e. wydarzeń kulturalnych, 
f. imprez promujących muzykę ludową, 

3. Katalogowanie i archiwizację muzyki ludowej, starych zdjęć polskiej wsi. 
4. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji. 
5. Organizowanie zbiórek pieniężnych. 
6. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją. 

 
§10 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  
 

§11 
 
Działalność Fundacji może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność 
pożytku publicznego. 
 

§ 12 
Cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.  



 
§ 13 

Dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami. 
 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§14 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 złotych (słownie 
złotych: pięćset 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 
Fundację w toku jej istnienia.  
 

§15 
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

1. Darowizn, spadków i zapisów.  
2. Subwencji osób prawnych oraz dotacji budżetowych.  
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.  
4. Wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.  
5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.  
6. Odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na 

rachunkach bankowych oraz lokat kapitałowych i papierów wartościowych.  
7. Grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej.  

 
§16 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§17 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
 

§18 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

 
§19 

Organem Fundacji jest Zarząd.  
 

§20 
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.  
2. Zarząd składa się z jednego, dwóch lub trzech członków.  
3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, którego powołuje Fundator. 
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.  
5. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie.  

 
 



 
§21 

Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie z powodu:  
1. Działania na szkodę Fundacji.  
2. Nie uczestniczenia w pracach Zarządu.  
3. Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.  
4. Śmierci.  
5. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.  
6. Zrzeczenia się członkostwa.  

 
§22 

Zarząd w szczególności:  
1. Kieruje Fundacją.  
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.  
3. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji. 
4. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.  
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy.  
6. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.  
7. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.  
8. Podejmuje wszelkie inne decyzje dotyczące Fundacji.  

 
§23 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.  
2. W przypadku zarządu wieloosobowego - dla czynności przekraczających zwykły 

zarząd, w szczególności w przypadku zaciągania przez Fundację zobowiązań na kwotę 
powyżej 10.000.- (dziesięciu tysięcy) złotych, wymagana jest zgoda co najmniej 
dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.  

 
§24 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.  
2. W przypadku zarządu wieloosobowego - oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

rodzące zobowiązania Fundacji na kwotę powyżej 10.000.- (dziesięć tysięcy) złotych, 
składa dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.  

3. Fundację na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu 
upoważnieni przez Prezesa Zarządu.  

 
§25 

Fundacja może powołać Radę Programową Fundacji stosowną uchwałą zwykłą większością 
głosów.  
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
ZMIANA STATUTU 

 
§26 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji stosowną 
uchwałą zwykłą większością głosów za zgodą Fundatora. 



 
ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§27 
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją.  
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

Uchwały.  
 

§28 
1. O likwidacji Fundacji „Żywa Tradycja” decyduje Fundator.  
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia odpowiedniego Ministra.  
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji „Żywa Tradycja”  mogą 

zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP 
Fundacji o podobnych celach działania co Fundacja „Żywa Tradycja” lub na rzecz 
Ludowego Muzeum Wsi Rawsko-Opoczyńskiej „Sochowa Zagroda” z siedzibą w 
Sierzchowach. 

 
§29 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
Niniejszy Statut został zatwierdzony do stosowania w Sierzchowach dn. 01.01.2020r. 
 

                                                     Fundator 
                                                     Zdzisław Socha 

 


