Statut Fundacji Na Szlaku
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Na Szlaku, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Marcina Socha, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Monikę Barczuk w kancelarii notarialnej IŁ & RB & BM RYNEK we Wrocławiu, ul Rynek 7, w dniu 26.02.2015.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Jedlina Zdrój, Wałbrzych, Lubawka, Mściwojów oraz Wrocław.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
1. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Organem właściwym w tym zakresie jest
Zarząd Fundacji.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw związanych z turystyką, krajoznawstwem, sportem, kulturą oraz z propagowaniem
zdrowego trybu życia.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz prowadzenie działalności
gospodarczej.
§8
W zakresie prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność edukacyjną polegającą na tworzeniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z historią, kulturą, turystyką,
krajoznawstwem, zdrowym trybem życia przy użyciu stron internetowych, blogów, wydawnictw drukowanych, audialnych i
audiowizualnych;
b) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć edukacyjnych w formie wykładów, szkoleń, prelekcji, koncertów, wystaw itp.
związanych z historią, kulturą, turystyką, krajoznawstwem, zdrowym trybem życia;
c) udzielanie pomocy edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, merytorycznej przy organizacji imprez historycznych, turystycznych, sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych oraz o tematyce społecznej;
d) organizowanie przedsięwzięć integrujących środowiska związane z kulturą, turystyką, krajoznawstwem, zdrowiem organizowanych w
kraju i za granicą;
e) uczestnictwo w spotkaniach środowisk związanych kulturą, turystyką, krajoznawstwem, zdrowiem organizowanych w kraju i za granicą;
f) współpracę z podmiotami wspierającymi rozwój edukacji historycznej, turystyki, sportu, rekreacji oraz kultury;
g) działania związane z popularyzowaniem oraz umacnianiem w świadomości społecznej form aktywnego stylu życia i wpływu aktywności
ruchowej i intelektualnej na zdrowie;
h) współpracę z władzami organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji;
i) tworzenie programów marketingowych;
j) wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów, opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z
zakresu działalności statutowej.

§9
W zakresie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) realizację zadań publicznych wymienionych w art. 4.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873), w zakresie nie pokrywającym się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację,
zgodnie z art. 6, 8, 9, 10 niniejszej ustawy;
b) organizowanie i/lub przeprowadzanie imprez kulturalnych (wystaw, sympozjów, konkursów, happeningów, koncertów itp.);
c) organizowanie i/lub przeprowadzanie imprez sportowych;
d) organizowanie i/lub przeprowadzanie wydarzeń – w zakresie nie pokrywającym się z działalnością gospodarczą prowadzoną przez
Fundację – takich jak jednodniowe rajdy, wycieczki, spływy kajakowe, o charakterze rekreacyjnym, turystycznym lub sportowym;
e) organizowanie i/lub przeprowadzanie kursów, warsztatów (muzycznych i in.), koncertów, szkoleń, konkursów, zajęć, wykładów, zlotów
turystów i podróżników, spotkań, odczytów, pokazów slajdów i filmów;
f) organizowanie imprez towarzyskich;
g) organizowanie i/lub przeprowadzanie przedsięwzięć propagujących turystykę, sport i rekreację, zdrowy tryb życia zwłaszcza wśród
młodzieży;
h) organizacja (lub pomoc) i/lub prowadzenie bazy noclegowej oraz turystycznej rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do
celów turystyczno-krajoznawczych;
i) prowadzenie działalności pilockiej i przewodnickiej;
j) organizowanie i/lub przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych,
otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych;
k) działalność wspomagającą edukację;
l) działalność związaną z wystawianiem i wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych;
m) artystyczną i literacką działalność twórcza;
n) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
o) prowadzenie kursów udzielania pierwszej pomocy;
p) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów.
§ 10
1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzi w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, działalność gospodarczą.
2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, wymienionej w § 11, nie pokrywa się z prowadzoną przez nią działalnością
odpłatną przytoczoną w § 9.
3. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym
w spółkach z udziałem zagranicznym.
5. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
§ 11
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalności agentów turystycznych 79.11.A;
b) działalności pośredników turystycznych 79.11.B;
c) działalności organizatorów turystyki 79.12.Z;
d) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;
e) produkcji gier i zabawek 32.40.Z;
f) sprzedaży detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z;
g) sprzedaży hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z;
h) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
i) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych) z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone
na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 13
1. Dochodami fundacji mogą być:
a) darowizny i inne datki wniesione przez osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne;
b) nieruchomości i ruchomości otrzymane w drodze darowizny lub zakupione przez Fundację;
c) środki finansowe i rzeczowe otrzymane z funduszy celowych organów rządowych i samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych
na realizację określonych celów Fundacji;
d) środki pochodzące ze spadków i zapisów;
e) środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem;
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym z kapitału fundacji (odsetki, lokaty, akcje);
g) wpływy z dotacji, grantów i subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach;
h) wpływy z działalności odpłatnej Fundacji;
i) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
j) dochody z majątku fundacji i odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§14
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Rozdział IV.
Władze Fundacji
§ 15
Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Zarząd
§ 16
1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.
2. W skład zarządu może wchodzić Fundator.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
4. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) pisemnego odwołania Prezesa Zarządu przez Fundatora w przypadku m.in. istotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu
Fundacji, braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji czy nienależytego wypełniania przez powierzonej funkcji;
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d) śmierci.
6. W przypadku niemożności wykonania przez Fundatora kompetencji polegającej na określeniu składu Zarządu Fundacji, nowy Prezes
Zarządu ustalony będzie przez ustępującego.
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;
e) nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji;
f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
g) realizacja celów statutowych;
h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
j) zmiana statutu;
k) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
3. Prezes Zarządu podejmuje decyzje za pomocą uchwał.
Sposób reprezentacji
§ 19
Prezes Zarządu Fundacji zarządza Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 21
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Sportu i Turystyki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w
RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 23
1. W razie zaistnienia okoliczności będących podstawą likwidacji, likwidatorem Fundacji zostaje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu sporządza bilans likwidacyjny na dzień otwarcia likwidacji, w którym umieszcza wszystkie przedmioty według ich wartości
zbywczej.
3. Po ściągnięciu wierzytelności i spłacie zobowiązań likwidator spienięża pozostały majątek Fundacji i przekazuje tak uzyskaną kwotę na
rzecz jednej z organizacji krajowych zajmujących się realizacją celu Fundacji.
§ 24
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statut uchwalony 26.02.2015. Korekty uchwalone 13.03.2015 oraz 20.02.2017.

