Statut Fundacji Wolontariat i Podróże

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wolontariat i Podróże, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona przez Katarzynę Kucharską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przed notariuszem Marią Kwiecińską-Stybel w dniu 23.06.2014 r. rep. A
numer 6194/2014
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Wolontariat i Podróże, dopuszczalną nazwą
skróconą Fundacji jest: Wolontariat i Podróże.
2. Fundacja działa w szczególności na podstawie:
a) ustawy o fundacjach;
b) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja może używać pieczęci z napisem: Fundacja Wolontariat i Podróże, wyróżniającego
ją znaku graficznego, a także logo z napisem wskazującym jej nazwę.
§3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

1.
2.

§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe
i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
Fundacja może zakładać, przystępować lub nawiązywać współpracę ze spółkami,
fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, w szczególności
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych sieci organizacji
pozarządowych.
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II. Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celem głównym jest promocja, organizacja i rozwój międzynarodowego wolontariatu oraz
wolonturystyki w połączeniu z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Poza tym Fundacja realizuje następujące cele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
ochrona i promocja zdrowia,
działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
działalność charytatywna,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalność na rzecz rozwoju i propagowania turystyki międzynarodowej, krajowej
i lokalnej,
12) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach:
1) wspieranie, organizowanie, koordynowanie programów wolontariatów w kraju i za
granicą z udziałem obywateli polskich i obywateli innych państw,
2) wspieranie, organizowanie i koordynowanie programów praktyk i stażów w kraju dla
obywateli innych krajów oraz za granicą dla obywateli polskich,
3) organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, warsztatów, szkoleń i kursów,
4) działania informacyjne i promocyjne, w szczególności prowadzenie strony internetowej
w języku polskim i językach obcych, prowadzenie bloga, przygotowywanie lub publikacja
artykułów prasowych i internetowych, spotów audiowizualnych i innych materiałów
promocyjnych,
5) organizowanie wycieczek lub zwiedzania (w ramach wolontariatu) na terenie Polski
6) udzielanie pomocy merytorycznej lub materialnej w tym finansowej innym organizacjom
pozarządowym o podobnych celach działania, w szczególności organizacjom
współpracującym i realizującym programy zagranicznych wolontariatów.
2. Pod pojęciem wspierania z ust. 1 pkt 1, 2 rozumie się wsparcie organizacyjne, koordynacyjne,
promocyjne, merytoryczne lub wsparcie materialne w tym finansowe.
3. Fundacja wymienione formy realizacji w ust. 1 pkt 1-6 prowadzi w ramach działalności
statutowej, nieodpłatnej pożytku publicznego, i jednocześnie formy realizacji w ust. 1 pkt 1-6
może prowadzić w ramach działalności statutowej, odpłatnej pożytku publicznego.
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III. Majątek i przychody Fundacji
§10
Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie jeden tysiąc
PLN)) przekazany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki
finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§11
Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) grantów, dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych w tym ze
środków publicznych,
3) zbiórek publicznych i loterii fantowych,
4) majątku Fundacji w tym z odsetek od zgromadzonych środków finansowych,
5) odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.
§12
1.
2.

3.

Uzyskany dochód Fundacja zawsze przeznacza na koszty realizacji celów statutowych
Fundacji.
Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez
Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego. W przypadku
powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i tylko, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
Zarząd nie przyjmie majątku w tym środków finansowych przeznaczanych na realizację
celów innych niż cele statutowe Fundacji.

IV.Władze Fundacji
§13
1. Władzami Fundacji są:
1) Fundator,
2) Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana "Radą",
3) Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem".
2. Czas kadencji Rady Fundacji i Zarządu Fundacji jest nieoznaczony.
3. Władze Fundacji podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. W przypadku dwuosobowego składu
organu uchwały podejmowane muszą być jednomyślnie.
4. Władze Fundacji mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym. Każdy członek władzy
Fundacji może poddać projekt uchwały pod głosowanie w trybie obiegowym. Zakończenie
głosowania powinno nastąpić w ciągu 7 dni od poddania pod głosowanie. Uchwałę uznaje się
za podjętą, gdy każdy członek władzy Fundacji zagłosował lub wstrzymał się od głosu, przy
czym wstrzymanie się musi być też udokumentowane. Uchwały w trybie obiegowym
podejmowane są większością głosów jak uchwały podejmowane na posiedzeniach.
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§14
Fundator
1. Do kompetencji Fundatora należy:
1) Powołanie pierwszego składu Rady oraz powoływanie nowych członków Rady,
2) Odwoływanie członków Rady,
3) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
4) Dokonywanie zmian statutu Fundacji lub jej celów,
5) Decydowanie o połączeniu z innym podmiotem lub likwidacji Fundacji,
6) Przedkładanie Radzie lub Zarządowi innych wniosków i spraw związanych z
funkcjonowaniem Fundacji.
2. Fundator jest pierwszym członkiem Zarządu i jego Prezesem, o ile nie postanowi inaczej.

§15
Rada Fundacji
1. Rada składa się z 2 do 5 członków.
2. Od momentu utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada, od tego też momentu Rada może jednomyślną decyzją odwołać członka
Rady. W przypadku braku możliwości powołania nowych członków przez Radę Fundacji
uprawnionym do ich powołania będzie Zarząd.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Zwoływać zebrania Rady mogą również inni członkowie Rady, w razie nieobecności
Przewodniczącego przewodniczyć zebraniu może inny członek Rady wybrany przez
obecnych.
4. Z zebrań Rady sporządzone są protokoły podpisane przez członka Rady przewodniczącego
jej zebraniu oraz sekretarza zebrania.
5. Przy podejmowaniu uchwał w
wypadku równej ilości głosów przeważa głos
Przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy. W pracach Rady jej
członkowie mogą uczestniczyć także poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi
być udzielone w formie pisemnej.
7. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
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§16
1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
1) propagowanie celów, dla których została powołana Fundacja,
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym jego Prezesa od momentu utraty
zdolności do czynności prawnych przez Fundatora,
4) opiniowanie planów i programów działania oraz innych spraw przedłożonych przez
Zarząd lub Fundatora związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Fundacją a członkiem zarządu lub dokonywanych przez Fundację w interesie członka
zarządu, w których ze względu na ich treść istnieje możliwość naruszenia interesów
Fundacji; do reprezentowania Fundacji wystarczy jeden członek Rady przez nią
upoważniony,
6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznie absolutorium,
7) zatwierdzanie zmian statutu lub celów Fundacji wnioskowanych przez Zarząd od
momentu utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora,
8) zatwierdzanie połączenia z innym podmiotem lub likwidacji Fundacji na wniosek
Zarządu od momentu utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora.
2. W posiedzeniach Rady może brać udział Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego
członek Zarządu.
§17
Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
1) odwołania z ważnych przyczyn przez Fundatora albo Radę Fundacji zgodnie z par. 15
ust. 2,
2) śmierci członka,
3) pisemnego zrzeczenia się członkostwa,
4) objęcia funkcji członka Zarządu.
§18
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 2 członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora a od momentu utraty przez Fundatora
zdolności do czynności prawnych przez Radę Fundacji.
3. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z tym
zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
§19
Do zadań Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
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2)
3)
4)
5)

opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji i pozyskiwanie środków na działalność,
podejmowanie decyzji w zakresie spraw określonych w par. 7,
sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania
merytorycznego z działalności Fundacji i przedkładanie Radzie do rozpatrzenia,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych
i osób zatrudnionych w Fundacji,
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
8) wnioskowanie do Fundatora albo w przypadkach określonych w Statucie do Rady
o zmiany statutu lub celów Fundacji, połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji.

V. Zmiany statutu
§20
1. Zapisy niniejszego Statutu, łącznie z celami ustanowienia Fundacji, mogą zostać zmienione.
2. Decyzje o zmianach w Statucie lub celów podejmuje Fundator albo Rada na wniosek
Zarządu zgodnie z par. 16 ust. 7.

VI. Połączenie z innymi podmiotami
§21
1. Fundacja może połączyć się z innym podmiotem dla bardziej efektywnego realizowania
swoich celów na warunkach określonych umową stron.
2. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator albo Rada na wniosek Zarządu zgodnie z par. 16
ust. 8.
VII.Likwidacja Fundacji
§22
1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja jest ustanowiona
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator albo Rada na wniosek Zarządu zgodnie z par. 16
ust. 8. Jeśli decyzję podejmuje Rada to wniosek o likwidację Fundacji musi być zatwierdzony
większością 2/3 głosów członków Rady.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia właściwego ministra.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cele zbieżne z
celami statutowymi Fundacji.
VIII.Postanowienia końcowe
§23
1. Członkowie Zarządu i Rady odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną z winy
umyślnej działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z porządkiem prawnym.
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2. Członkowie Zarządu i Rady powinni przy wykonywaniu obowiązków dołożyć należytej
staranności.
3. Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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