Statut fundacji Time4Poland

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Time4Poland, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartłomieja
Kędziora, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Krzysztofa Maja w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Grabowskiego 5/1, w dniu
26.01.2018 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw turystyki.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty (dyplomy), odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6

Fundacja może używać pieczęci wskazującej jej nazwę, siedzibę i znak Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Promowanie polskiej tradycji, zwyczajów, obyczajów i kultury poza granicami kraju, a także
wśród Polaków na terenie kraju.

2. Upowszechnianie wiedzy na temat poszczególnych regionów Polski, ich specyfiki i charakteru.
3. Propagowanie i upowszechnianie turystyki jako aktywności rekreacyjnej.
4. Propagowanie i upowszechnianie turystyki jako działalności poszerzającej horyzonty,
zwiększającej tolerancję i otwartość na nowe doświadczenia oraz lokalne zwyczaje.
5. Promowanie oferty turystycznej poszczególnych regionów Polski.
6. Integracja międzynarodowa młodzieży poprzez wzajemne poznawanie i przenikanie się różnic
kulturowych.
§8
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, muzeami, restauracjami, klubami sportowymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
ośrodkami wypoczynkowymi w kraju i za granicą;
2. prowadzenie szkoleń, warsztatów, działalności wydawniczej, rozpowszechnianie materiałów
szkoleniowych, służących celom statutowym; organizowanie konkursów;
3. organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów i innych imprez dla dorosłych i młodzieży, rodzin;
organizowanie imprez rekreacyjnych;
4. wsparcie informacyjne i marketingowe biur podróży kierujących swoją ofertę do klientów
zagranicznych;
5. kreowanie nowych produktów turystycznych oraz odkrywanie nowych szlaków i atrakcji;
6. Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może dla realizacji swoich celów powierzać prowadzenie działalności oraz zawierać
porozumienia i umowy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organami administracji
państwowej

i

samorządowej,

organizacjami

państwowymi,

prywatnymi

i

społecznymi,

przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami.

Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (tysiąc złotych).
Majątkiem Fundacji są ponadto środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów pochodzących z funduszy europejskich,
6. dochodów z działalności gospodarczej.
§ 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 lub o odrzuceniu spadku.

Działalność gospodarcza
§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, po dokonaniu wpisu do właściwego rejestru.

Organy Fundacji
§ 13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, liczący od jednej do trzech osób.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Fundatora.
§ 14
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 15
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

− kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
− realizacja celów statutowych,
− reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
− sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
− ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
− podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów,
− przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
− występowanie z wnioskiem i uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz
likwidacja Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych, może składać każdy z członków Zarządu Fundacji samodzielnie.

Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w
akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.

§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie.

Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 21
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji,
których działalność odpowiada celom Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach.

