STATUT
FUNDACJI ŚWIADOMEGO TURYSTY
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Świadomego Turysty”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Szymona Gołąb.
zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Adamczyk
w kancelarii notarialnej w Olkuszu, ul. Króla Kazimierza Wielkiego nr 15, w dniu 20 marca 2018r.
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków

§3

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
Celami fundacji są w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§6

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie informatycznym i organizacyjnym
promującym turystykę zagraniczną.
Działalność na rzecz organizacji promujących turystykę zagraniczną.
Działalność informacyjna i promocyjna dziedzictwa kulturowego starego kontynentu w
szczególności kultury śródziemnomorskiej.
Propagowanie nowoczesnych kierunków turystycznych, niepopularnych w Polsce.
Działalność naukowa, kulturalna i oświatowa w szczególności dla osób planujących podróż
lub będących w podróży.
Tworzenie warunków umożliwiających turystykę zagraniczną, w szczególności dla osób
ubogich, starszych i niepełnosprawnych.
Promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.
Propagowanie idei wolontariatu.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez poniższe zadania:
Działalność promocyjną, informacyjną i wydawniczą.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prowadzenie bloga turystycznego, promującego turystykę zagraniczną.
Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych.
Działalność edukacyjną i dydaktyczną.
Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, poradnictwo.
Działalność integrującą społeczność.
Pomoc społeczna.
Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji;
Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
2. Dochodów z praw majątkowych;
3. Darowizn, spadków, zapisów (w tym zapisy zwykłe i windykacyjne) krajowe i zagraniczne;
4. Dotacji i subwencji oraz grantów od osób prawnych krajowych i zagranicznych;
5. Dotacji z budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
6. Dochodów ze zbiórek publicznych, loterii, kiermaszów, aukcji i licytacji oraz innych imprez
publicznych;
7. Dochodów z majątku Fundacji;
8. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Organy Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
W skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundator – Pan Szymon Gołąb pełniąc funkcję Prezesa
Fundacji.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego także Wiceprezes
oraz Sekretarz Zarządu.
Fundator Fundacji powołuje Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Sekretarza Zarządu Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu,
mogą jedynie domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych oraz udokumentowanych
wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży.
Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd, w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie w sposób tajny przez pozostałych członków Zarządu. W takim głosowaniu nie
bierze udziału osoba, której dotyczy procedura odwołania.
Przyczynami odwołania mogą być:

– uchybienia w pełnieniu obowiązków;
– istotne naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
– złożenie rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Prezesa Fundacji;
– utrata praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
– działanie na szkodę Fundacji, w tym także nienależyte wykonywanie obowiązków członka
Zarządu;
– choroby, powodujące trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
– śmierć członka.
1.
2.

§13
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
– realizacja celów statutowych;
– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
uchwalanie regulaminów;
– zarządzanie majątkiem Fundacji;
– zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
– podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i
dotacji;
– podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną fundacją oraz
likwidacji fundacji;
– współpraca z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
5.
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w
niniejszym Statucie.
W razie równej liczby głosów za i przeciw decydujący głos ma Prezes, bądź w razie jego
6.
nieobecności Wiceprezes.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
7.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
8.
należących do zadań Fundacji.
§14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony samodzielnie każdy członek
Zarządu.
Zmiana Statutu
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

§15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
Do wprowadzenia zmian w Statucie wymagana jest jednomyślna uchwała Zarządu, podjęta w
obecności wszystkich członków Zarządu.
Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie. Zmiana statutu
może obejmować również powoływanie nowych organów Fundacji.
Postanowienia Końcowe
§16
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarządu Fundacji.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd. Likwidator ma prawa Zarządu Fundacji.

5.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub innych
podmiotów o zbliżonych celach, wskazanej przez Prezesa Fundacji.

Szymon Gołąb – Fundator

