FUNDACJA OCHRONY MEBLI ZABYTKOWYCH
ORAZ DZIEDZICTWA KULTURY W POLSCE
D.O.M.

STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity
Rozdział I
„Postanowienia ogólne”
§1
Fundacja o nazwie „Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury
w Polsce D.O.M.” zwana dalej Fundacją powołana na czas nieokreślony przez Pawła
Krawczyka, Krystynę Krawczyk i Marię Krawczyk tj. przez rodzinę Krawczyków, zwanych
dalej Fundatorami, działa w oparciu o przepisy prawa polskiego i przepisy niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz moŜe prowadzić
działalność takŜe za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Zgierz.
Rozdział II
„Cele i zakres działania Fundacji”
§3
Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo uŜytecznych
zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Celami Fundacji są:
1. działania na rzecz ochrony, konserwacji i restytucji obiektów dawnego meblarstwa i innych
historycznych elementów wyposaŜenia wnętrz,
2. działania na rzecz wzbogacania polskich zbiorów o wartościowe obiekty meblarstwa
zabytkowego i inne wartościowe obiekty zabytkowe.
3. działania na rzecz ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego oraz edukacji kulturalnej
społeczeństwa w Polsce,
4. wspieranie działań instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych
i osób prywatnych, które mają słuŜyć ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz
edukacji kulturalnej społeczeństwa w Polsce,
5. działania na rzecz popularyzacji w Polsce drewna jako cennego tworzywa dla dzieł kultury
materialnej,
6. działania na rzecz rozwoju w Polsce turystyki kulturowej.
7. prowadzenie oraz wspieranie działań na rzecz procesu budowania toŜsamości kulturowej
społeczeństwa pozwalającej poszczególnym osobom na rozwój intelektualny i społeczny
prowadzący do otwartości na wymianę międzykulturową,

§5
Fundacja swoje cele realizuje w szczególności poprzez:
1. wszechstronne badania istniejących obiektów dawnej sztuki meblarskiej zachowanych
w muzeach i kolekcjach prywatnych i ich dokumentowanie oraz badania i gromadzenie kopii
zachowanego materiału ikonograficznego i innego dotyczącego dawnego meblarstwa oraz
wnętrz, a takŜe tworzenie elektronicznej bazy danych obiektów meblarstwa zabytkowego,
2. promocję i wszechstronne wspieranie kolekcji muzealnych, szczególnie kolekcji
związanych z dawną kulturą mieszkaniową,
3.tworzenie nowoczesnych ekspozycji muzealnych ukazujących wyposaŜenie dawnych
wnętrz w Polsce,
4. prowadzenie profesjonalnej konserwacji obiektów sztuki meblarskiej oraz innych obiektów
związanych z dawną kulturą mieszkaniową, obiektów i detali architektury drewnianej,
5. powołanie i prowadzenie instytutu badań i ochrony mebli zabytkowych w Polsce,
6. wydawanie publikacji, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów, wystaw
oraz imprez artystycznych,
7. organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń, kursów i innych działań edukacyjnych,
8. promocję drewna jako materiału wykorzystywanego dla róŜnorakiej twórczości ludzkiej,
9. wszechstronne badania obiektów architektury drewnianej i doskonalenie metod ich
konserwacji,
10. promocję sztuki współczesnej tworzącej dziedzictwo kulturowe, szczególnie tej dla, której
tworzywem jest drewno, oraz wspieranie jej twórców,
11. przygotowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych oraz uczestnictwo
w przedsięwzięciach promocyjnych,
12. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi
podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie turystyki,
13. współpracę z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz
kreowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku Miasta Zgierza i regionu,
jako atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
14. organizowanie, wspieranie i inicjowanie ruchu turystycznego, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki kulturowej,
15. tworzenie produktów turystycznych,
16. upowszechnianie historii miasta Zgierza, dziedzictwa jego kultury materialnej, w tym
mieszkaniowej,
17. planowanie i koordynowanie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i
promocyjnych w Mieście Zgierzu i w regionie.
§6
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą.
Warunkiem podjęcia tej działalności jest jej zgłoszenie, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności jest:
- 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
- 47.78.Z SprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.79.Z SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜywanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
- 58.11.Z Wydawanie ksiąŜek
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.20.Z Działalność fotograficzna
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
- 77.29.Z WypoŜyczanie i dzierŜawa pozostałych artykułów uŜytku osobistego i domowego
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
- 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
- 91.01.A Działalność bibliotek
- 91.01.B Działalność archiwów
- 91.02.Z Działalność muzeów
- 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych
- 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposaŜenia domowego
- 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów uŜytku osobistego i domowego.

