Załącznik
do uchwały Fundatorów
Fundacji Rozwoju Turystyki ASIATICA
z siedzibą w Będzinie.
z dnia 07.05.2015 roku

Statut
Fundacja Rozwoju Turystyki ASIATICA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Turystyki ASIATICA z siedzibą w Będzinie,
zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciecha Namysło, Danutę Gola, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym (Repertorium “A” nr 3348/2015) sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Bukowskiego w dniu 07.05.2015r.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek
i fundacji.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz
postanowień niniejszego Statutu i może prowadzić działalność pożytku publicznego na
rzecz ogółu społeczności w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
4. Fundacja może posiadać status organizacji pożytku publicznego od momentu wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych
właściwymi przepisami prawa.
5. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników każdej z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów
o rachunkowości.
7. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód Fundacja przeznaczać
będzie w całości na realizację celów statutowych.
8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy
ds. turystyki .
9. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest Będzin, ul Kniewskiego 1/17, 42-500
§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, używając odpowiednio
swojej nazwy w językach obcych.
§ 5.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 6.
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Celem głównym Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej,
popularyzowanie kultury fizycznej, turystyki i sportu,
ochrony środowiska , oraz
działalność w obszarze kultury.
2. Realizacji celu głównego Fundacji służą następujące cele szczegółowe:

a. popularyzowanie wiedzy o innych krajach, z naciskiem na kraje Azji, we
wszystkich grupach wiekowych wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych
a zwłaszcza osób starszych (pięćdziesiąt +),
b. promowanie innych kultur poprzez dialog międzykulturowy,
c. promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w szczególności wśród dzieci i
młodzieży, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
d. aktywizacja społeczna osób starszych,
e. upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój
demokracji,
f. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do
wartości :wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji , samorządności,
równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,

g. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi
międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi
i wyznaniowymi,
h. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariatu do
realizacji celów statutowych,
i. prowadzenie działalności międzynarodowej, w tym działalności na rzecz
integracji europejskiej,
k. organizacja, prowadzenie i wspieranie akcji pomocy humanitarnej,
pomocy rozwojowej, w tym wspieranie rozwoju szkolnictwa,
l. organizowanie i wspieranie akcji mających na celu ochronę środowiska
naturalnego i ekologii.

§ 8.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie całorocznych akcji popularyzujących wiedzę na temat bogactwa
kulturowego świata oraz korespondencji kultur, wśród młodzieży i osób
dorosłych,
b. realizowanie wyjazdów służących poznawaniu innych kultur oraz promocji
kultury polskiej, a także promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia,
c. organizowanie działań zespołów wolontariuszy do realizacji celów
statutowych,
d. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z celami statutowymi wśród
osób dorosłych,
e. nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, oraz kontaktów na rzecz
integracji europejskiej,
f. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego
niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu
z nieskażoną przyrodą oraz organizowanie przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska naturalnego,
g. promowanie oraz pomoc w stosowaniu rozwiązań mających na celu
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii proekologicznych,
h. organizowanie różnych form rekreacji i turystyki związanych z rozwojem
zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury
fizycznej i sportu, turystyki, turystyki górskiej i krajoznawstwa oraz
poznawaniu świata,
i. działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
j. prowadzenie działalności medialnej, wydawniczej i informacyjnej,
k. prowadzenie działalności odpłatnego wypożyczania sprzętu,
l. pobieranie odpłatności od osób fizycznych i prawnych na realizację części
zadań statutowych,
m. pozyskiwanie środków do realizacji w/w zadań,

n. wspieranie finansowe, rzeczowe, osobowe i organizacyjne organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz innych placówek i instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym celom Fundacji,
o. sprzedaż przedmiotów darowizny, sprzedaż towarów lub usług wytworzonych
lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności
fundacji,
p. inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 9.
1. Zmiana celów Fundacji może nastąpić jedynie w drodze zmiany Statutu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł(tysiąca) złotych.
§ 11.
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 13.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 14.
Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowi 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 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) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16.
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 17.
Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych i nadzorczych,
odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
§ 18.
1. Rada Fundacji składa z 2 (dwóch) osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą wybrane przez Fundatorów na czas nieokreślony osoby
fizyczne lub prawne.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie
Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
§ 20.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż
1 raz w roku.
§ 21.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
§ 22.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut
stanowi inaczej.

§ 23.
Do Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
3) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
7) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
8) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków majątkowych,
9) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
10) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz wytycznych co do wysokości
wynagrodzeń innych osób działających na rzecz Fundacji.
§ 24.

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany na czas
nieokreślony przez Radę Fundacji.
2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu
Fundacji albo w skutek odwołania.
5. Rada Fundacji odwołuje członków Zarządu Fundacji, przy czym dla odwołania członków
pierwszego Zarządu wymagana jest uchwała podjęta jednogłośnie przez Radę Fundacji.
6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
1) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
tej funkcji,
2) przekroczenia 75 (siedemdziesiątego piątego) roku życia,
3) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
4) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
§ 25.
Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, a także może wybrać Wiceprezesów.
§ 26.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 27.
Zarząd Fundacji w szczególności:
1.
kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2.
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3.
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4.
tworzy i znosi zakłady i filie Fundacji,
5.
prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia,
6.
podejmuje decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji,
7.
podejmuje uchwały w sprawach połączenia, likwidacji Fundacji oraz utworzenia
oddziału, a także przystąpieniu do spółek i fundacji.
§ 28.
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut
stanowi inaczej.
§ 29.
1. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają
łącznie Prezes Zarządu Fundacji oraz członek Zarządu Fundacji.

2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 30.
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych
w przepisach o rachunkowości.

§ 31.
Uchwałę o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Fundacji większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu Fundacji.
§ 32.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku uległyby istotnej zmianie cele
Fundacji.
§ 33.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 34.
Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w
razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
§ 35.
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
§ 36.
1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.
4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji
Fundacji.
§ 37.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Będzin, dnia 07.05.2015 roku

Wojciech Namysło
Fundator

Danuta Gola
Fundator

