
Statut Fundacji „Fundacja EcoTravel” w Krakowie

I Postanowienie Ogólne
§ 1

1. Fundacja pod Nazwą „Fundacja EcoTravel „zwana dalej: „Fundacją, ustanowiona została przez
Marcina Pawlik

zwanym dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu  29.10.2015r, w Krakowie
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego
Statutu.

§ 2
2.   Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Właściwy Minister jest Minister Sportu i Turystyki.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów
statutowych fundacji.

§ 7
1.   Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2.   Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja EcoTravel”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego.

§ 8
1. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
2. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

II Cele i Zasady Działania
§ 9

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie i rozwój turystyki zgodnej z ustawą o usługach turystycznych.
2. Promocja polskiej turystyki.
3. Wspieranie, rozwój, tworzenie nowych atrakcji turystycznych i produktów turystycznych.
4. Wspieranie działań oraz działalność mająca na celu walkę z "szarą strefą" w branży

turystycznej, czyli podmiotów zajmujących się organizacją imprez turystycznych z
pominięciem przepisów prawa.

5. Wspieranie, rozwój i promocja: turystyki, sportu, kultury fizycznej i każdej aktywności
ruchowej mającej służyć poprawie kondycji fizycznej i zdrowiu.



6. Wspieranie grup społecznych i grup lokalnych w organizacji spotkań mających służyć ich
integracji, poprawie kondycji fizycznej, rozwoju intelektualnego.

7. Wspieranie działań oraz działalność mająca na celu dostępność do wyjazdów turystycznych
(wycieczek) każdej z grup społecznych, lokalnych z naciskiem na grupy najuboższe oraz ich
rozwój poprzez poznawanie nowych miejsc, atrakcji turystycznych w szczególności
związanych z kulturą, historią, sztuką.

8. Wspieranie inicjatyw związanych z turystyką, rekreacją ruchową, rozwój intelektualny
mających na celu integrację społeczną.

9. Wspieranie inicjatyw artystycznych.
10. Edukowanie w zakresie: turystyki, kultury fizycznej, rozwoju sportowego, profilaktyki

prozdrowotnej, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i
zdrowego trybu życia.

11. Wspieranie edukacji przyrodniczej, kulturowej, historycznej.
12. Wspieranie aktywnego spędzania czasu wolnego.
13. Wspieranie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.
14. Wspieranie działań turystycznych i krajoznawczych.
15. Wspieranie organizacji czasu wolnego.
16. Tworzenie i wspieranie miejsc dla spotkań kulturalnych.
17. Tworzenie i wspieranie miejsc  służących integracji otoczenia.
18. Tworzenie i wspieranie miejsc  przyjaznych dla rodzin i dzieci.
19. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w

szczególności turystycznej.
20. Działalność wspomagająca rozwój turystyki.
21. Działalność wspomagająca tworzenie oraz tworzenie turystycznych systemów

informatycznych mających ułatwić dostęp do oferty turystycznej.
22. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
23. Działalność dotycząca organizacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.
24. Działalność dotycząca organizacji wypoczynku grup społecznych oraz grup lokalnych służąca

ich integracji.
25. Działalność dotycząca organizacji wypoczynku grup społecznych oraz grup lokalnych służąca

ich rozwojowi społecznemu.
26. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
27. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.-
28. Informacja społeczeństwa, grup społecznych, lokalnych o wydarzeniach kulturalnych,

rozrywkowych, sportowych, turystycznych i innych mających na celu integrację społeczną.

§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie organizowaniu imprez turystycznych
niezgodnie z ustawą o usługach turystycznych.

2. Organizację imprez turystycznych.
3. Organizowanie spotkań, szkoleń.
4. Organizowanie aktywności ruchowej.
5. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych.
6. Organizacja wyjazdów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży a także osób dorosłych.
7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo): organizacji

seminariów edukacyjnych, debat i szkoleń w dziedzinie nauk ekonomicznych,
humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego, kultury fizycznej, turystyki i
krajoznawstwa.

8. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie.
9. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, w tym także

organizowanie i finansowanie konkursów.



10. Tworzenie i prowadzenie klubów, kawiarni służących realizacji celów statutowych.
11. Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie systemów informatycznych służących realizacji

celów statutowych.

§11
1. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób

prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

2. Działalność Gospodarcza Fundacji  może być również realizowana przez uczestnictwo w
spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów
zagranicznym – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

III Majątek Fundacji

§12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości  3.000 PLN ( słownie: trzy tysiące
złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Z Fundusz Założycielskiego Fundacji na  prowadzenie działalności gospodarczej Fundator
przeznacza kwotę w 1.500 PLN (słownie: tysiące pięćset złotych).

§13
Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 14
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
6. odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
7. dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki

finansowe Fundacji
8. funduszy pomocowych z Unii Europejskiej

§ 15.
1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Zarząd Fundacji może odrzucić postanowienia darczyńcy. W takim przypadku Fundacja
zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

§16
1. Osoby Fizyczne i Prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny w kwocie minimum

1.000 PLN (słownie jeden tysiąc złotych)uzyskują tytuł sponsora Fundacji jeśli wyrażą takie
życzenie.

2. Tytuł Sponsora Fundacji  ma charakter osobisty.



IV Organy Fundacji

§ 17
Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd Fundacji powołuje Fundator
§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.
2. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Funkcję Prezesa Zarządu Pełni Fundator lub go wybiera.
5. Członkowie Zarządu są powoływani przez Fundatora na czas nieoznaczony.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać

się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
9. Członkami pierwszego Zarządu są:

- Marcin Pawlik – Prezes Zarządu
- Aleksandra Wyszyńska-Pawlik – Członek Zarządu

10. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora lub śmierci Członka Zarządu
11. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie
12. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora następuje w szczególności w razie:

-Złożenia rezygnacji
-Istotnego naruszenia postanowień statusu
-Brak możliwości angażowania się i wykonywania
-choroby, powołującej trwałą niezdo0lność do sprawowania Funkcji Członka Zarządu.

13. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nimi Fundację reprezentuje

Fundator.

§20.
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
b) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
c) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
d) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
f) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
g) ustalanie planów działania Fundacji;
h) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
i) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
j) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;



k) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji
Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

l) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
m) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami o rachunkowości;)
n) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych

wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla fundatora
– Pana Marcina Pawlika.

§ 22
1. UchwałyZarządu zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
2. Do zwoływania Posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy Członek Zarządu.

§ 24
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku Pracy.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.

§ 25
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji

VI Działalność gospodarcza

§ 26
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

§ 27
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ( 47.1)
2. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9)
3. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
4. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
5. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
6. Działalność portali internetowych  (63.12.Z)
7. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(63.99.Z)
8. Działalność organizatorów turystyki (79.12)
9. Działalność Pośredników Turystycznych - (79.11.B);
10. Działalność Agentów Turystycznych (79.11.A)
11. Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)
12. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(79.90.C)
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych (72.19.Z)



14. Pozaszkolne formy edukacji (85.5)
15. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( 85.51.Z)
16. Pozaszkolne formy edukacji artystyczne (85.52.Z)
17. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
18. Działalność wspomagająca edukację (85.60)
19. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
20. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z).
21. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
22. Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z)
23. Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nieskwalifikowana (92.72.Z)
24. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nieskwalifikowana (93.05.Z)
25. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
26. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)

VII. Zmiana Statutu

§ 28
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji

VIII. Zmiana celu Fundacji

§ 29
Zarząd Fundacji uprawniona jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu
Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez
właściwy sąd.

IX Połączenie Fundacji

§30
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na
warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez
przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie
Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do
określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z
przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem.

§ 31
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

X. Likwidacja Fundacji

§32
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami
Fundacji określonymi w niniejszym Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek
zostaną wskazane przez Fundatora.

XI Postanowienia końcowe
§ 33



Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej
działalności w roku ubiegłym.

§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

FUNDATOR


