Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
Fundatorów Fundacji Dróg Kulturowych w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji

STATUT
FUNDACJI DRÓG KULTUROWYCH
CULTURAL ROUTES FUND

Motto
wspólna przeszłość –wspólna droga– wspólna przyszłość

Preambuła
Idea

drogi

wiąże

się

zarówno

z

aspektami

społecznymi,

kulturowymi

jak i gospodarczymi życia człowieka. Droga jako dążenie człowieka do rozwoju wprawia
w ruch życie społeczne, powodując tym samym rozkwit miast, regionów, kultury oraz wiedzy.
Doprowadziło to do powstawania europejskich szlaków kulturowych, będących znakiem
zmiany czasu, które jednocześnie przekształcają przestrzeń przez które przebiegają.
Na kręgosłupie szlaków kultury budujemy niezbędne dla przyszłości Europy mosty
porozumienia oraz ponadnarodowe wartości, idee, kulturę i tożsamość.
Pomysł powstania Fundacji narodził się dzięki wysiłkom śp. Krystyny Marii Możdżeń
mającym na celu rozpropagowanie szlaków kulturowych łączących ze sobą ludzi i regiony
ponad granicami państw, łamiących bariery i uprzedzenia w umysłach ludzi. Dzięki
tym staraniom, wspólna podróż drogami życia jest, i będzie na zawsze, łatwiejsza,
przyjemniejsza oraz ciekawsza.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Fundacja Dróg Kulturowych, zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez Fundatorów
Fundacji, którymi są:
a) Zbigniew Józef Możdżeń, PESEL: XXXXXXXXXXX,
b) Miron Maksymilian Możdżeń, PESEL: XXXXXXXXXXX,
c) Seweryn Piotr Możdżeń, PESEL: XXXXXXXXXXX,
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aktem notarialnym Repetytorium A numer XXX/2017 sporządzonym w dniu XX.XX.2017
r. przed notariuszem z Kancelarii Notarialnej XXXXXXXX.
2.

Fundacja może używać skrótu swojej nazwy: FDK, oraz odpowiedników pełnej nazwy
w językach obcych.

3.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

4.

Fundatorzy mogą wchodzić w skład zarządu Fundacji i włączyć się aktywnie
w jej działania.

5.

Fundację nadzoruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

6.

Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.
§ 3.
1. Fundacja posiada siedzibę w Jarosławiu.
2. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
3. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 4.
Fundacja działa w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

II. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 5.
1.

Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
§ 6.

Dochód Fundacji stanowią:
1.

darowizny, zapisy, spadki,

2.

dotacje i subwencje,
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3.

zbiórki publiczne,

4.

udziały w zyskach osób prawnych,

5.

wpływy z działalności statutowej,

6.

wpływy z działalności pożytku publicznego,

7.

odsetki i depozyty bankowe,
§ 7.

Zyski i wpływy z działalności Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych
i pokrycie kosztów działalności Fundacji.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 8.
Cele Fundacji:
1.

tworzenie i propagowanie idei szlaków kulturowych jako produktów kulturowoturystycznych łączących państwa i społeczeństwa,

2.

zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
materialnego i niematerialnego przez odwiedzających i mieszkańców dla rozwoju
kontynentu europejskiego,

3.

wzrost

kompetencji

kulturowych

społeczeństwa

jako

ważnych

elementów

konkurencyjnej gospodarki,
4.

budowa konkurencyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym,

5.

wzrost oddziaływania kulturowego na umysł i ducha ludzkiego oraz większe
przyciąganie zasobów ludzkich, a co za tym idzie kapitału,

6.

rozwój kapitału społecznego,

7.

odkrywanie połączeń i narracji pomiędzy narodami, które wpłyną na symbolikę historii
i kultury europejskiej,

8.

wzrost znaczenia Polski w Unii Europejskiej i na świecie.
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§ 9.
1.

Cel realizowany będzie poprzez następujące działania:

a) nawiązanie oraz pogłębienie współpracy, jak również kontaktów, z władzami rządowymi
i samorządowymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, stowarzyszeniami,
kościołami, placówkami naukowymi oraz interesariuszami dla osiągnięcia celów
Fundacji,
b) nawiązanie i wzmocnienie sieci dobrowolnej otwartej i transgranicznej współpracy
z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, instytucjami, podmiotami,
c) nawiązanie i wzmocnienie współpracy ze środkami masowego przekazu,
d) diagnozowanie wyzwań rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązania,
e) przygotowanie i realizację strategii optymalizujących kierunki rozwojowe,
f) wpływanie na marki szlaków kulturowych, w szczególności poprzez realizację
strategicznych projektów odpowiadających na cele Fundacji,
g) pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym
funduszy Unii Europejskiej na realizację poszczególnych zadań,
h) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju koncepcji
szlaków kulturowych,
i) koordynowanie działań związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych,
j) aranżowanie i wykorzystanie narzędzi ubogacania świadomości wspólnego dziedzictwa
materialnego i niematerialnego kontynentu, które powodują wieloaspektowy rozwój,
w tym także jakości życia obywateli Unii Europejskiej,
k) promowanie wielokulturowości oraz idei tolerancji, która jest narzędziem dialogu
międzykulturowego,
l) inicjowanie powstania i wspierania klastrów oraz propagowanie idei klastringu,
m) organizowanie wydarzeń o charakterze kulturowym w tym z zakresu dziedzictwa
materialnego i niematerialnego konferencji, seminariów, dyskusji, wykładów, szkoleń
i akcji promocyjnych,
n) wydawanie publikacji i innych materiałów związanych z działalnością Fundacji,
o) działania na rzecz pomocy i integracji społecznej,
p) wykonywanie zadań w szczególności w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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2.

Fundacja może zatrudniać pracowników administracyjnych oraz merytorycznych dla
realizacji celów statutowych.

IV. ORGANY FUNDACJI
§ 10.
1.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
obowiązków członka tego organu.

§ 11.
Rada Fundacji:
1.

W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie wybierani przez Radę Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.

2.

Pierwszy skład Rady Fundacji wybierają Fundatorzy.

3.

Na członków Rady Fundacji mogą zostać wybrani Fundatorzy.

4.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

5.

Gdy jeden lub więcej Fundatorów nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji, ustąpi lub
umrze, pozostali mogą wybrać na jego miejsce nową osobę w drodze jednomyślnej
uchwały.

6.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

7.

Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane na wniosek co najmniej dwóch członków
Rady Fundacji.

8.

Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w
pracach Rady Fundacji.

9.

Rada Fundacji ma prawo do uzyskania informacji o działaniach oraz prawo kontroli
Fundacji i Zarządu Fundacji.
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§ 12.
Zarząd Fundacji:
1.

Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu,
wybieranych zwykłą większością głosów na trzy letnią kadencję przez Radę Fundacji.

2.

Pierwszy skład Zarządu Fundacji wybierają Fundatorzy.

3.

Rada Fundacji może odwołać i powołać Członka Zarządu w każdym czasie.

4.

Członek Zarządu, powołany w trybie ust. 2, pełni funkcję do końca kadencji wcześniej
wybranych Członków Zarządu.

5.

Gdy nowy Zarząd Fundacji nie zostanie w terminie powołany, dotychczasowy pełni
swoją funkcję do momentu wybrania nowego przez Radę Fundacji.
§ 13.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 14.
1.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

2.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3.

Uchwały Zarządu Fundacji dotyczące zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości
zapadają bezwzględną większością głosów.

4.

Zarząd Fundacji może udzielić prokury łącznej z jednym członkiem Zarządu.
§ 15.

Fundacja składa oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych przez
złożenie podpisu przez Prezesa Zarządu w przypadku jednoosobowego zarządu lub
dwóch Członków Zarządu.
§ 16.
1.

Zarząd Fundacji może powołać Biuro Zarządu Fundacji przy pomocy którego wykonuje
swoje zadania.

2.

Zarząd Fundacji może zatrudniać i zwalniać pracowników Biura Zarządu Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji nadaje w drodze uchwały Regulamin Pracy dla Biura Zarządu Fundacji.
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17.
Zmiana Statutu, celów, połączenie z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji następuje
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów Rady Fundacji w obecności
co najmniej połowy jej członków.
§ 18.
1.

W razie wyczerpania środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia jej celów,
Fundacja ulega likwidacji.

2.

Likwidację Fundacji przeprowadzają Likwidatorzy, powoływani i odwoływani przez
Radę Fundacji. Pozostały po Fundacji majątek oraz środki finansowe, uchwałą Rady
Fundacji, będą przeznaczone na rzecz innej/innych fundacji o zbliżonych celach.
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