Lechlin, dnia 25.01.2019 r.
Statut Fundacji pn. Fundacja im. Dwighta Eisenhoweraz siedzibą w Lechlinie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pn. Fundacja im. Dwighta Eisenhowera, zwana dalej „Fundacją
”, ustanowiona przez
Roberta Bzdęgę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 25.01.2019 r.,
sporządzonym przez notariusza Barbara Kapała - Łosak w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, numer
repertorium 1000/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§2
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lechlin (województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki).
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z
instytucjami zagranicznymi.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i
przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z
podmiotami zagranicznymi. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
Fundacja może także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Decyzję w
sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
§3

1.

2.
3.
4.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe (w tym w szczególności tytuł
Ambasadora, Mecenasa, Partnera, Patrona) i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.
Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy w obcych językach.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI
ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§4
1.

Celami działania Fundacji są:
a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz integracja jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
b. wspieranie różnorodnych form aktywności, zawodowej, sportowej, turystycznej,
kulturalnej, naukowej oraz hobbystycznej osób sprawnych i niepełnosprawnych,
c. upowszechnianie sportu wśród szerokiego grona osób sprawnych i niepełnosprawnych,
d. organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących
wsparcia również przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych,
e. działania na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem oraz osób wykluczonych,
f. wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy
osobom
niepełnosprawnym
i
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym,
niepełnosprawnych, a także osób pozostających bez pracy,
g. organizowanie, promowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób
niepełnosprawnych do życia w pełnej integracji ze środowiskiem,
h. prowadzenie placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
i. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe placówek opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
j. wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
k. rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebujących
wsparcia – promocja i organizacja wolontariatu,
l. działania na rzecz wyrównania szans kobiet i mężczyzn oraz innych grup społecznych,
m. popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności
lokalnych i rozwoju samorządu terytorialnego,
n. rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
o. wsparcie mobilności i elastyczności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, w
tym w szczególności osób niepełnosprawnych,
p. rozwijanie kontaktów kulturalnych, artystycznych oraz współpracy między
społeczeństwami różnych krajów i kultur,
q. działalność charytatywna,
r. prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań
społecznych,
s. działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji
publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej,
t. ochrona i promocja zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie
priorytetów współczesnej promocji zdrowia w populacji ludzi zdrowych, grupach ryzyka
oraz wśród pacjentów cierpiących na różnorodne choroby,

2.

u. upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych
dotyczących różnorodnych zagadnień życia społecznego, w tym związanych z szeroko
rozumianą sferą zdrowia i choroby,
v. rozwój i wspomaganie aktywności naukowej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. zakładanie, prowadzenie i dofinansowywanie różnego typu ośrodków,
b. prowadzenie działalności w zakresie niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
c. popularyzowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki poprzez inicjowanie oraz
organizowanie wydarzeń i imprez o charakterze sportowym i sportowo – rekreacyjnym,
d. pomoc finansową i rzeczową dla osób psychicznie chorych i osób z różnymi
niepełnosprawnościami oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
e. organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań integrujących,
f. objęcie zakresem swojej działalności dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz
dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
g. organizowanie akcji i kampanii społecznych,
h. opracowywanie, wdrażanie programów oraz projektów prospołecznych i
prozdrowotnych, w tym dotyczących profilaktyki chorób,
i. organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń, warsztatów, sesji / seminariów
naukowych i dydaktycznych, konferencji naukowych i naukowo-szkoleniowych,
j. prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej,
k. organizowanie imprez publicznych (wystawy i wernisaże, happeningi, festyny, festiwale,
koncerty, przeglądy, konkursy etc.),
l. realizację oraz wdrażanie badań naukowych,
m. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych,
n. uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowo-szkoleniowych,
o. prowadzenie
działalności
wydawniczej:
opracowywanie,
publikowanie
i
rozpowszechnianie zwartych prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz
biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych,
p. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
q. pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieka nad sprzętem, urządzeniami i
obiektami turystycznymi,
r. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
s. działalność na rzecz osób sprawnych i niepełnosprawnych,
t. przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
u. działalność oświatowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
v. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
w. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami i organizacjami finansowymi działającymi w zakresie
objętym celami Fundacji,
x. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz
osobami fizycznymi,
y. kampanie medialne i informacyjne,
z. realizację innych działań mieszczących się w celach statutowych w innych formach
dozwolonych prawem.

3.

Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji
oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
4. Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników oraz na pracy
społecznej, świadczonej przede wszystkim w formie wolontariatu.
5. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
celów i sposobów realizacji, o których mowa w ust.1, 2 i 3 powyżej.
6. Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.

§5

Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z. - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z. - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55.20.Z. - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.29.Z. - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z. - Działalność portali internetowych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską organizowanie rehabilitacji,
87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.

2.

1.

2.
3.

1.

§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc
złotych i 00/100), stanowiący środki pieniężne wniesione przez Fundatora do Fundacji,
wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§7
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji
społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
f. działalności gospodarczej Fundacji – w przypadku jej podjęcia,
g. innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji
Zarządu Fundacji.
§8
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu
zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.

2.
3.

Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i
jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§9
1. Organami Fundacji jest Zarząd, Rada Fundacji oraz Zgromadzenie Fundatorów, przy czym
Zgromadzenie Fundatorów jest organem fakultatywnym. Decyzję w przedmiocie powołania
Zgromadzenia Fundatorów podejmuje Fundator.
2. Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu oraz Rady Fundacji i
Zgromadzenie Fundatorów dokonuje Fundator.
3. Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady Fundacji.
4. Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu;
b. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie.
7. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5 członków, w tym każdorazowo co najmniej z
Prezesa Zarządu.
8. Rada Fundacji składa się z członków w liczbie co najmniej 2 członków, w tym każdorazowo co
najmniej Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
9. Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
a. odwołania przez Fundatora,
b. śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
c. rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji.
10. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie
pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a
gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora. W przypadku Rady Fundacji członek
Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja
dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce Fundatora.

1.

2.

§ 10
W przypadku Zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we
wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie.
W przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we
wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie w tym Prezes Zarządu.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa
stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy
prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji
na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
a. realizowanie celów statutowych Fundacji,
b. organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
c. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
f. przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz
wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
niebędących członkami Zarządu,
h. podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji,
i. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji, stowarzyszeń i
spółdzielni.
Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a. kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
b. badanie gospodarki finansowej Fundacji;
c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji;
d. dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach
zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy
Fundacją a członkiem Zarządu,
e. badanie i zatwierdzanie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i
finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a. żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
§ 11
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą
wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, itd.).
Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek
członka Zarządu.
Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.
Przebieg posiedzenia Zarządu musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich
biorących w nim udział członków Zarządu.

5.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W przypadku podejmowania
uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, projekt uchwały powinien być
przekazany wszystkim członkom Zarządu wraz z pismem Prezesa Zarządu, w którym określa się
sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Zarządu uchwały. Uchwała
podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków
Zarządu uprawnionych do głosowania. Prezes Zarządu powiadamia członków Zarządu o wyniku
głosowania nad uchwałą pisemnie. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie, o którym mowa
w zdaniach poprzedzających, Prezes Zarządu przedstawia Zarządowi niezwłocznie listownie lub
droga e-mail oraz do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.
6. Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej
raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym,
e-mailem, itd.).
7. Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na
żądanie któregokolwiek członka Rady Fundacji.
8. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
9. Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez
wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.
10. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W przypadku
podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, projekt uchwały
powinien być przekazany wszystkim członkom Rady Fundacji wraz z pismem Przewodniczącego
Rady Fundacji, w którym określa się sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez
członka Rady Fundacji uchwały. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po
podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady Fundacji uprawnionych do głosowania.
Przewodniczący Rady Fundacji powiadamia członków Rady Fundacji o wyniku głosowania nad
uchwałą. Treść uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie, o którym mowa w zdaniach
poprzedzających, Przewodniczący Rady Fundacji przedstawia Radzie Fundacji niezwłocznie
listownie lub droga e-mail oraz do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

§ 12
Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania
swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji. Wynagrodzenia osób
zatrudnionych w Fundacji, w tym członków Zarządu i Rady Fundacji, nie mogą przekraczać
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach
ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.
Członkowie Zarządu mogą być powołani przez Fundatora pozostawać z Fundacją w stosunku
pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
Wynagrodzenie członków Rady Fundacji określa Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych
środków Fundacji.

§ 13
Zgromadzenie Fundatorów jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Zgromadzenie Fundatorów składa się z członków w liczbie od 1 do 5 członków.
W przypadku powołania Zgromadzenia Fundatorów, w skład Zgromadzenia Fundatorów
wchodzi Fundator oraz członkowie powoływani przez Fundatora. W przypadku śmierci
Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora
członków Zgromadzenia Fundatorów powołuje urzędujące Zgromadzenie Fundatorów w
drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków
Zgromadzenia Fundatorów uprawnionych do głosowania.
Członkowie Zgromadzenia Fundatorów są powoływani na czas nieoznaczony.
Członkami Zgromadzenia Fundatorów mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby
prawne działają w pracach Zgromadzenia Fundatorów przez swoich przedstawicieli.
Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje z chwilą:
a) odwołania przez Fundatora – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia
zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, odwołania członka Zgromadzenia
Fundatorów mogą dokonać urzędujący członkowie Zgromadzenia Fundatorów w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania z wyłączeniem Fundatora.
b) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka Zgromadzenia Fundatorów,
c) rezygnacji członka Zgromadzenia Fundatorów.
Rezygnacja z funkcji członka Zgromadzenia Fundatorów powinna być złożona w formie
pisemnej.
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące
przepisy prawa stanowią inaczej. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący
Zgromadzenia Fundatorów.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
b) opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań merytorycznych z
działalności Zarządu oraz Rady Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Fundacji,
d) udział w konsultacjach wewnętrznych dotyczących działalności Fundacji.
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji.
Pracami Zgromadzenia Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów
wybierany przez członków urzędującego Zgromadzenia Fundatorów większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia
Fundatorów co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się
(listem poleconym, e-mailem, itd.).
Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów jest zobowiązany zwołać posiedzenie także na
żądanie któregokolwiek członka Zgromadzenia Fundatorów.
Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów może się odbywać w formie telekonferencji.
Przebieg posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów musi zostać utrwalony w protokole
podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zgromadzenia Fundatorów.
Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w trybie obiegowym. W
przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, projekt
uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Zgromadzenia Fundatorów wraz z
pismem Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, w którym określa się sposób, termin i

miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Zgromadzenia Fundatorów uchwały. Uchwała
podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków
Zgromadzenia Fundatorów uprawnionych do głosowania. Przewodniczący Zgromadzenia
Fundatorów powiadamia członków Zgromadzenia Fundatorów o wyniku głosowania nad
uchwałą. Treść uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej w trybie, o którym mowa w
zdaniach poprzedzających, Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów przedstawia
Zgromadzeniu Fundatorów do wiadomości niezwłocznie listownie lub droga e-mail oraz do
wiadomości na najbliższym posiedzeniu.
16. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych
przez Fundatora, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora, będą
wykonywane przez Zgromadzenie Fundatorów (z wyjątkiem kompetencji do zasiadania w
organach Fundacji).

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 14
Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji – za zgodą Fundatora – w drodze
uchwały, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu uprawnionych do głosowania.
Zmiana Statutu może dotyczyć celu Fundacji, jak i sposobów jego realizacji.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków uprawnionych
do głosowania.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym
placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki, jako minister właściwy ze względu
na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
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