STATUT
FUNDACJI ROK RZEKI WISŁY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

1.
2.
3.
4.

§1
Fundacja pod nazwą Rok Rzeki Wisły, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatorów:
Agatę Jankowską
i
Roberta Jankowskiego
aktem notarialnym w dniu 3.10.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Uprawnienia zastrzeżone postanowieniami niniejszego Statutu na rzecz Fundatorów, Fundatorzy wykonują zgodnie z zapisami
Statutu. W razie śmierci jednego z Fundatorów lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, uprawnienia zastrzeżone w
niniejszym Statucie na rzecz Fundatorów, wykonuje samodzielnie Fundator pozostały przy życiu i posiadający zdolność do czynności
prawnych lub prawny spadkobierca.
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
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2.
3.
4.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji
celów statutowych.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez
wspieranie przez Fundację innych organizacji.
§5

Fundacja działa przez czas nieoznaczony.
Tytuły honorowe
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§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe może być przyznany tytuł honorowy "Sponsor Fundacji
Rok Rzeki Wisły"
Osobie, która współpracuje z Fundacją może być przyznany tytuł honorowy "Zasłużony dla Fundacji Rok Rzeki Wisły"
Tytuły wymienione w ust. 1, 2 i 3 przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7
Celami Fundacji są:
1. doprowadzenie do podjęcia przez Sejm RP uchwały sejmowej ustanawiającej Rok Rzeki Wisły,
2. zrównoważony rozwój dorzecza Wisły w oparciu o jej walory historyczne, ekologiczne, turystyczne i gospodarcze,
3. ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego, a w szczególności ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego dorzecza Wisły,
4. odbudowa i kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
5. odtworzenie tradycyjnych zawodów i aktywności społeczeństw nadwiślańskich,
6. odbudowa tradycyjnej flotylli wiślanej,
7. ochrona zabytków techniki i sztuki nadwiślańskiej,
8. rozwój turystyki, a w szczególności turystyki wodnej, żeglugi śródlądowej oraz kultury na szlakach rzecznych i morskich,
9. rozwój turystyki lądowej, a w szczególności turystyki pieszej i rowerowej związanej z obszarami dorzecza Wisły,
10. utworzenie programów i inicjatyw ekologicznych oraz ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi,
11. wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,
12. wykształcenie elit dysponujących szeroko pojętą wiedzą o rzekach,
13. promocja i wspieranie rozwoju nauki i sztuki związanej z rzekami,
14. rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy mieszkańcami miejscowości z dorzecza Wisły,
15. urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego,
16. wzrost znaczenia Wisły w Europie i na świecie,
17. współdziałanie w zakresie obronności państwa,
18. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców dorzecza Wisły przed powodzią i innymi zagrożeniami,
19. utworzenie Cechu Wiślanego.
Powyższe cele realizowane są w sferze nauki, kultury, edukacji, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w sprawie doprowadzenia do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Roku Rzeki Wisły
2. finansowe wspieranie Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły oraz jego członków w zakresie promocji i realizacji projektów
Roku Rzeki Wisły, zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
3. promocję i realizację projektów Roku Rzeki Wisły, zgodnych z celami statutowymi Fundacji
4. prowadzenie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju dorzecza Wisły,
5. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekologicznej, historycznej, ekonomicznej i
społecznej, szczególnie osób młodych, w tym organizowanie konkursów i programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży,
6. niedochodowe organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
7. propagowanie kultury polskiej na arenie międzynarodowej,
8. niedochodową budowę i eksploatację tradycyjnych jednostek wiślanych, wspieranie rozwoju tradycyjnego szkutnictwa wiślanego,
9. niedochodowe organizowanie i prowadzenie rejsów i przedsięwzięć żeglugowych,
10. wspieranie ruchów rekonstrukcyjnych oraz ochrony, odbudowy lub budowy obiektów związanych ze spuścizną historyczną, kulturową lub
technologiczną,
11. propagowanie i wspieranie tworzenia ośrodków i centrów ochrony tożsamości historycznej oraz kultywowania tradycji i wiedzy o Wiśle,
12. prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej,
13. propagowanie i wspieranie sportu, aktywności fizycznej oraz aktywnego wypoczynku,
14. propagowanie i wspieranie rekreacji rodzinnej, szkolnej, grupowej,
15. niedochodowe tworzenie produktów turystycznych zarządzanych przez Fundację oraz na zlecenie innych podmiotów,
16. wspieranie projektów edukacyjnych i naukowych zgodnych ze statutowymi celami Fundacji,
17. niedochodowe prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i opinii zawierających propozycje
rozwiązań w obszarach: społecznym, politycznym i gospodarczym służących rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej
18. propagowanie i wspieranie postaw proekologicznych, zdrowego żywienia, tradycyjnych metod upraw,
19. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
20. działania zmierzające do dialogu społecznego i współpracy środowisk,
21. wparcie i integracja środowisk i reprezentantów zawodów tradycyjnych,
22. niedochodowe organizowanie zebrań, spotkań, dyskusji, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów,
23. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo,
24. współpracę z organami administracji publicznej i samorządowej w upowszechnianiu i realizacji celów Fundacji,
25. współpracę z zakładami służby zdrowia, organizacjami społecznymi i biurami projektowymi w upowszechnianiu i realizacji celów
Fundacji
26. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
27. niedochodową organizację wymian i przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym,
28. organizację i wspieranie przedsięwzięć podkreślających znaczenie Wisły w Europie i na świecie,
29. udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów
Fundacji,
30. organizowanie pomocy w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji w zakresie związanym z działalnością rzeczną lub nadrzeczną.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
§ 10
Fundacja może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie
działalności Fundacji.
§ 12
Przychodami Fundacji są:
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe, spadki oraz zapisy.
2. Dotacje, subwencje oraz granty.
3. Przychody ze zbiórek publicznych.
4. Dochody z majątku Fundacji.
5. Odsetki i depozyty bankowe oraz inwestycje kapitałowe.
6. Nawiązki sądowe.
7. Dochody z działalności gospodarczej.
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§ 13
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
PKD 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
PKD 59 -Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 73.1- Reklama
PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności
Fundacji.
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§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszelkich celów Fundacji tylko z
poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia spadku, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
III. WŁADZE i ORGANA FUNDACJI
§ 15

1.

Organami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
ZARZĄD FUNDACJI
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§ 16
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób powoływanych przez Fundatora z zastrzeżeniem ust. 4, na pięcioletnią kadencję,
Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Fundatorzy powołują pierwszy skład Zarządu Fundacji ustanawiając jednocześnie jednego z Fundatorów Prezesem Zarządu.
Nowy Zarząd Fundacji powołuje odchodzący skład Zarządu Fundacji.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład kolejnych Zarządów.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Zarząd Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji
Uprawnienie odwołania poszczególnych członków Zarządu Fundacji lub Zarządu Fundacji w całości przed upływem kadencji przysługuje
także Fundatorom w szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku długotrwałej choroby członka Zarządu uniemożliwiającej udział w
pracach Zarządu lub stwierdzenia przez Fundatorów działania niezgodnego ze Statutem lub na niekorzyść Fundacji. Wymagana jest
jednomyślność Fundatorów.

§ 17
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) nawiązywanie stosunków pracy, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) podejmowania decyzji w sprawie: zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
§ 18
Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu listownie, e-mailowo lub telefonicznie.
W posiedzeniach Zarządu zawsze mogą brać udział Fundatorzy, a także zaproszone przez Prezesa inne osoby, w szczególności członkowie
Rady Programowej. Udział osób nie należących do Zarządu ma wyłącznie charakter informacyjny lub doradczy.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na drodze uchwały zwykłą większością głosów jego członków, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
6. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Głosowanie jest jawne, o ile którykolwiek z członków Zarządu Fundacji nie zażąda głosowania tajnego. O trybie głosowania ostatecznie
decyduje Prezes Zarządu .
8. Zarząd Fundacji może podejmować decyzje także w trybie obiegowym
9. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
10. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe Fundacji do realizacji wyznaczonych celów statutowych.
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RADA FUNDACJI
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§ 19
Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na czas nieokreślony.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub
dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji
W szczególnie uzasadnionych przypadkach jakim jest istotne naruszenie postanowień Statutu, odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) inicjowanie programów bądź innych działań o charakterze doradczym,
c) konsultacja rocznych planów działania fundacji, w tym planów finansowych uchwalanych przez Zarząd Fundacji,

d)
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wspieranie Zarządu Fundacji w zakresie działalności fundacji.
§ 21
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Inicjatywa zwołania Rady Fundacji należy do Przewodniczącego Rady, albo co najmniej połowy członków Rady Fundacji lub do
Fundatorów.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji e-mailowo lub telefonicznie.
W obradach Rady Fundacji mogą brać udział Fundatorzy, a także zaproszone przez Przewodniczącego inne osoby, w szczególności
przedstawiciele Zarządu. Udział osób nie należących do Rady Fundacji ma wyłącznie charakter informacyjny lub doradczy.
Rada Fundacji podejmuje decyzje na drodze uchwał zwykłą większością głosów jej członków, przy czym do ważności uchwał wymagana
jest obecność, co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
Sposób Reprezentacji

1.

§ 22
Do oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania dokumentów uprawniony jest
samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
Zmiana Statutu
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2.

§ 23
Zmian w statucie i zmian w celach Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały.
Decyzja Zarządu w sprawie zmiany statutu powinna być podjęta w formie jednogłośnej uchwały
Połączenie z inną fundacją
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§ 24
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Fundacji podejmuje w formie jednogłośnej uchwały.
Likwidacja Fundacji

§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
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§ 26
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych
i majątku.
Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała stanowi inaczej.
Likwidatorzy reprezentują Fundację samodzielnie.

§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
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§ 28
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Zarząd w drodze uchwały.

