
Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr 12/WZ/PLOT/2018 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Płocka LOT z dnia 28 marca 2018 r.  
w sprawie uchwalenia jednolitego  

tekstu statutu Fundacji na rzecz  
Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej 

 
Statut 

Fundacji na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej, zwana dalej Fundacją, została 
ustanowiona przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, zwaną dalej Fundatorem, na mocy uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna Nr 
11/WZ/PLOT/2014 z dnia 31 marca 2014 roku i aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –Anetę 
Jodko w kancelarii notarialnej w Płocku przy Placu Narutowicza 1, w lokalu nr 5, w dniu 22 maja 2014 r. 

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego 
statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Płock. 
2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 
3. Terenem działania Fundacji jest  obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

§ 3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki. 

§ 4 
Fundacja może posiadać własne logo i używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

§ 5 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów 
Fundacji. 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
§ 6 

Celem Fundacji jest działalność zmierzająca do rozwoju turystyki na Ziemi Płockiej, a w szczególności: 
1. Kreowanie i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego. 
2. Wspieranie rozwoju turystyki. 
3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego. 
4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji. 
5. Inicjowanie i stwarzanie warunków do działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia 

turystyki. 
6. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym 

szkolenia przewodników i pilotów. 
7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie  turystyki oraz opracowywanie ich analizy. 
8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu. 
9. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z  podmiotami branży turystycznej i innymi podmiotami działającymi 

na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii i sportu. 
10. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom 

gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze turystyki. 
11. Prowadzenie informacji turystycznej. 
12. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych. 
13. Realizację i koordynację przedsięwzięć z zakresu: 

a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
b. ekologii i ochrony środowiska, 
c. kultury fizycznej i upowszechniania sportu, 



d. wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
1. Współpracę organami administracji rządowej, samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami.  
2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz punktów informacji turystycznej, gromadzenie i przetwarzanie 

danych o regionie płockim. 
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej. 
4. Prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, w szczególności organizowanie  

i współorganizowanie imprez, uroczystości oraz wszelkich działań w zakresie marketingu   
i promocji, organizowanie i współorganizowanie ekspozycji na targach krajowych i zagranicznych oraz 
współpracę z mediami. 

5. Prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analizę. 
6. Organizowanie wyjazdów studyjnych. 
7. Organizowanie konkursów. 

§8  
Działalność nieodpłatna Fundacji 

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w Ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
zakresie w którym działa Stowarzyszenie obejmuje następujące zadania:  

1) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;  

2) działalności charytatywnej; 
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
4) ochrony i promocji zdrowia; 
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
11) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
15) turystyki i krajoznawstwa; 
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
17) promocji i organizacji wolontariatu; 
18) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt 1—32. 
3. Wobec nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzi się wyodrębnioną rachunkowość tych form 

działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności, z 
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

4. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji prowadzona będzie w zakresie:  
1) wydawania książek; 
2) wydawania gazet; 
3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków; 
4) pozostałej działalności wydawniczej; 
5) działalności agentów i pośredników turystycznych; 
6) działalności agentów turystycznych; 
7) działalności pośredników turystycznych; 
8) działalności organizatorów turystyki; 



9) pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanej; 
10) działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
11) działalności w zakresie informacji turystycznej; 
12) pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej; 
13) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
14) pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej; 
15) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych; 
16) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych; 
17) działalności historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; 
18) pozostałej działalności związanej ze sportem; 
19) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej; 
20) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 
21) pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
22) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej; 
23) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
24) działalności wspomagającej edukację. 

§ 9 
Działalność gospodarcza Fundacji 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
b) Wydawanie książek. 
c) Wydawanie gazet. 
d) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 
e) Pozostała działalność wydawnicza. 
f) Działalność agentów i pośredników turystycznych. 
g) Działalność agentów turystycznych. 
h) Działalność pośredników turystycznych. 
i) Działalność organizatorów turystyki. 
j) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. 
k) Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
l) Działalność w zakresie informacji turystycznej. 
m) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.  
n) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 
o) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
p) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 
q) Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych. 
r) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych. 
s) Pozostała działalność związana ze sportem. 
t) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
u) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
v) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 
w) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 
x) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
y) Działalność wspomagająca edukację. 

 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 
2. Z majątku fundacji przeznacza się kwotę 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności 

gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji. Zysk z działalności gospodarczej będzie 
przekazywany w całości na działalność statutową. 

3. Rok obrotowy w Fundacji rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia. 
 
 
 



§ 11 
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. funduszu założycielskiego, 
b. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazywanych przez Fundatora, 
c. darowizn, spadków, zapisów, 
d. dotacji i grantów, 
e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
f. dochodów z majątku fundacji, 
g. odsetek bankowych. 
h. dochodów z działalności gospodarczej, które w całości są przekazywane na działalność statutową. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 
§ 12 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji 
tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 
Fundacji. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 
§ 13 

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

Zarząd Fundacji 
§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 4 osób powoływanych przez Fundatora na czas czteroletniej kadencji.  
2. Fundator z powołanych członków Zarządu, jednego z nich powołuje na Prezesa Zarządu. 
3. Funkcję Prezesa i członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  
    przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu, 
d. odwołania przez Fundatora.  

5. W razie zaistnienia w trakcie trwania kadencji okoliczności powodującej zmniejszenie składu Zarządu 
poniżej minimum, uchwałę o uzupełnieniu składu podejmuje Fundator.  

§ 15 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b. realizacja celów statutowych, 
c. zarządzanie majątkiem Fundacji, 
d. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
e. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu, 
f. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji. 
g. składanie Fundatorowi rocznego sprawozdanie z działalności Fundacji. 
h. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań Fundacji.  

 
§ 16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, powiadamiając członków zarządu o terminie  posiedzenia w sposób 

skuteczny  na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  
3. Posiedzenie jest ważne i może podejmować uchwały przy obecności przynajmniej 2 członków Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głosów, 

decyduje głos Prezesa. 
5. Zarząd na żądanie Fundatora zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie  z działalności fundacji w ciągu 14 

dni. 
Sposób reprezentacji 

§ 17 
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie rozporządzania mieniem, a także w innych sprawach 



statutowych Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie. 
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Fundację konieczna jest reprezentacja łącznie dwóch 

członków Zarządu Fundacji. 
Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 18 
Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie 
założycielskim. 

§ 19 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele 

Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.  

§ 20 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona  lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i  turystyki. 
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.  
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Fundatora na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 


