STATUT FUNDACJI POLSKA NA ROWERZE
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą „Polska na rowerze”, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez Marcina
Andrzeja Kozioł zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Katarzyną Ozgą –
Domagalską w Kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 55/1, za numerem repertorium A
numer 3498/2017 z dnia 16.11.2017 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacji z dnia
6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 1991r Nr 46 poz. 203 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.
§5
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§6
Fundacja może tworzyć jednostki, zakłady, oddziały, filie, tworzyć spółki i inne podmioty gospodarcze, jak i
przystępować do już istniejących spółek i Fundacji.
§7
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacji może posługiwać się własnym logo.
§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
II.CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
Fundacja została powołana w celach:
1. prowadzenia działalności dobroczynnej, działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i
krajoznawstwa na rzecz osób wykluczonych społecznie,
2. promowania lokalnych atrakcji turystycznych i walorów krajobrazowych,
3. upowszechniania wśród mieszkańców zdrowego stylu życia,
4. kształtowania i rozwoju zainteresowania turystyką,
5. prowadzenia działalności naukowo – edukacyjnej, wspierającej miłośników turystyki i ekologii.
6. krzewienia w środowiskach lokalnych turystyki i krajoznawstwa, działania na rzecz poprawy infrastruktury
lub rozwiązań korzystnych dla turystów, podróżników,
7. ochrony i promocji zdrowia – poprzez promocję zdrowego stylu życia,
8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności wspieranie uprawiania turystyki,
rekreacji i sportu przez osoby niepełnosprawne,
9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, m.in.
przedsiębiorczości społecznej
10. wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
13. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
14. ratownictwa i ochrony ludności,
15. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen w kraju i za granicą,
16. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
17. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
18. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans

tych rodzin i osób
19. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
20. świadczenia usług społecznych i zdrowotnych,
21. realizacji własnych projektów i programów oraz pozyskiwanie środków na ich realizację,
22. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
23. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
24. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej;
25. promocji i organizacji wolontariatu,
26. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegająca na kształceniu
studentów,
27. działalności kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
28. działalności w zakresie ochrony środowiska,
29 działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej
oraz zawodowej w zakresie
odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku
pracy (reintegracja zawodowa).
Działalność opisana w pkt 1-29 jest działalnością statutową prowadzoną przez Fundację jako nieodpłatna
działalność pożytku publicznego.
§10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność podmiotów zewnętrznych, prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji.
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§11
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt
złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości,
oraz
prawa
nabyte
przez
Fundację
w
trakcie
jej
działania.
Kapitał przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§12
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązanie całym swoim majątkiem.
2. Fundatorzy są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.
§13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.
2) Subwencji osób fizycznych i prawnych, samorządowych i centralnych.
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
5) Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
6) Odsetek bankowych.
7) Dotacji rozwojowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej
8) Działalności gospodarczej
§14
1.Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe, jak też na pokrycie niezbędnych kosztów tej
działalności.
2. Dochody z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z
działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jej Fundatorów i pracowników.
4. Całkowity zysk uzyskany przez Fundację z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na:
a) wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, tworząc tzw. kapitał niepodzielny oraz,

b) na realizację celów, o których mowa w § 9, w szczególności: na działalność w zakresie ekonomii społecznej
oraz działalność na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej oraz działalność pożytku publicznego
prowadzoną
na
rzecz
społeczności
lokalnej,
o
której
mowa
w
§
9
pkt.29).
5. O tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa o jakim mowa
powyżej, a jaka na realizację celów, o których mowa w § 9 decyduje każdorazowo Zarząd Fundacji w formie
uchwały
6. Formę działalności każdorazowo określa uchwała Zarządu z uwzględnieniem następujących dziedzin:
PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
§ 15
1.Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem polskim, z
uwzględnieniem rozdzielania w księgach rachunkowych działalności statutowej i działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrachunkowym jest okres od 1stycznia do 31 grudnia każdego roku.
IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
2. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej troje pracowników lub innych osób na podstawie umów
cywilnoprawnych, osoby te wybierają z
pośród swojego grona Przedstawiciela.
3. Przedstawiciel wybierany jest zwykłą większością głosów w wyborach demokratycznych. Szczegółowe
zasady wyboru Przedstawiciela
oraz jego kompetencje określa regulamin ustalony przez Zarząd Fundacji po uzgodnieniu z osobami o
których mowa w ust. 2.
4. Kadencja Przedstawiciela trwa dwa lata od dnia jego wyboru.
Zarząd Fundacji
§ 17
1.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
5. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje osoba wskazana przez Fundatora.
§ 18
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
§ 19
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje na wniosek lub z inicjatywy Fundatora w
przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej,
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
d. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e. niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
f. przekroczenia 75 roku życia,
g. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
h. istotnego naruszenia postanowień statutu.
3. Fundator dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.

4. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu. W takim przypadku
jego członkostwo w Zarządzie
wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom Zarządu.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działaniem fundacji.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa na
posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy Fundatora lub Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku. W razie
równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.
§ 21
1. Do oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym między innymi
zaciągania zobowiązań, zawierania
umów, spraw pracowniczych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes
Zarządu działający samodzielnie.
§ 22
1. Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd. z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
członków Zarządu z tytułu
pełnienia funkcji w Zarządzie nie może przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 23
Kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa jest Prezes Zarządu Fundacji, który zatrudnia i zwalnia
pracowników Fundacji.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.
3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Fundator
przeznacza je na cele pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje
Fundator.
4. Statut fundacji może ulec zmianie.
5. Zmiana może dotyczyć wszystkich elementów określonych w statucie.
6. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator.
§ 25
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie ze swej działalności za
rok ubiegły.
§ 26
Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

