
                       FUNDACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ SPORTU I REKREACJI  

 

                                                        Statut Fundacji  

 

                                            Rozdział I. Postanowienia ogólne  

 

                                                                 § 1  

1. Adam Dąbrowski i Tomasz Kinal zwani w dalszej części Statutu Fundatorami, ustanowili 

aktem notarialnym z dn.18 sierpnia 2017 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. 

Hubskiej 52/9 przed notariuszem Bożeną Nowińską  Fundację o nazwie Fundacja Działań Na 

Rzecz Sportu i Rekreacji, zwaną w dalszej części Statutu Fundacją, która działa na podstawie 

Ustawy o fundacjach z dn. 06 kwietnia 1984 (Dz. nr. 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) 

oraz postanowieniami niniejszego statutu.  

 

                                                                  § 2  

1. Fundacja działa pod nazwą FUNDACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ SPORTU I REKREACJI  

2. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.  

3. W kontaktach międzynarodowych Fundacja może się posługiwać tłumaczeniami nazwy w 

wybranych językach.  

 

                                                                  § 3  

1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.  

2. Fundacja posiada osobowość prawną.  

 

                                                                  § 4 

1. Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostaną przez Zarząd 

Fundacji.  

2. Fundacja może używać okrągłej pieczęci tłoczonej.  

 

                                                                  § 5 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

                                                                  § 6  

1.Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania z przepisami 

prawa i postanowieniami niniejszego statutu, Minister Sportu i Turystyki . 

  

 

                                    Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

                                                                   § 7  

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych, w tym w szczególności: 

1.    Działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu, 

2.    Działalność na rzecz promocji i popierania aktywnego stylu życia, 

3.    Wdrażanie nowatorskich metod i form podnoszenia poziomu sprawności fizycznej ludzi 

w różnym okresie życia, 

4.    Edukacja przez wspieranie postaw prozdrowotnych, 

5.    Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych , 

 



                                                                       

                                                                        § 8  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1.    Organizowanie imprez sportowych i różnych form aktywności fizycznej , w tym lig 

amatorskich, rekreacji i  rehabilitacji ruchowej dla ludzi w różnym okresie życia,  

2.    Współpraca z jednostkami oświatowym i w zakresie organizacji zajęć z wychowania 

fizycznego oraz  zajęć sportowych, 

3.    Zapobieganie patologiom społecznym poprzez stwarzanie zainteresowań aktywnymi 

formami wypoczynku, 

4.    Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i prosportowej, 

5.    Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, 

6.    Wspieranie osób promujących aktywny i prospołeczny styl życia, 

7.    Prowadzenie: warsztatów, szkoleń, kursów, obozów, półkolonii, rajdów, wycieczek, 

wykładów, konferencji, imprez edukacyjnych i sportowych, akcji społecznych, pokazów, 

projekcji filmowych, konkursów, rożnych form aktywności fizycznej dla dzieci, młodzieży i 

osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych, 

8.    Wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, 

9.    Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem 

gospodarczym i mediami, 

10. Współpracę z: nauczycielami, pedagogami, psychologami, animatorami, wolontariuszami 

oraz trenerami, instruktorami i sędziami z różnych dyscyplin sportowych, 

11. Utworzenie ośrodka informacji w formie strony internetowej Fundacji. 

 

 

                                                             Rozdział IV. Majątek Fundacji  

 

                                                                         § 9 

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o:  

1) składniki majątkowe funduszu założycielskiego w wysokości 600 zł (sześćset złotych), 

określonego w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,  

2) darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,  

3) środki ze zbiórek publicznych,  

4) dotacje i subwencje oraz konkursy grantowe,  

5) odsetki, lokaty i depozyty bankowe,  

6) inne przysposobienia majątkowe . 

 

                                                                       § 10 

 Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta za granicą, korzystać z 

usług zagranicznych instytucji finansowych jak również zlecać obsługę interesów firmom i 

osobom zagranicznym.  

  

                                                                       § 11 

 Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

 

 

 

                                                        

 

 



                                              Rozdział IV. Organy Fundacji  

 

                                                                       § 12  

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

 

                                                                       § 13  

1. Pierwszym Prezesem Zarządu z mocy Statutu zostaje jeden z Fundatorów. W razie 

rezygnacji lub odwołania Prezesa, Fundatorzy powołują na to stanowisko drugiego Fundatora 

lub osobę trzecią  

2. Każdy z członków pełni swą funkcję aż do odwołania przez Fundatora lub złożenia 

rezygnacji. Ustaje ona również w wyniku śmierci. 

3. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 Członków Zarządu w tym Prezesa. Liczbę Członków 

Zarządu ustalają Fundatorzy, którzy również powołują i odwołują Członków Zarządu.  

4. Fundatorzy mogą odwołać Prezesa Fundacji w każdym czasie w przypadku, gdy osoba ta 

nie wywiązuje się ze swojej funkcji lub działa na szkodę Fundacji.   

 

                                                                         § 14 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu i jego członków należy:  

1) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,  

2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

3) uchwalanie regulaminów,  

4) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji,  

5) ustalenia wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, związanych z działalnością statutową 

Fundacji,  

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

8) zmiana statutu Fundacji, połączenie z inną Fundacją, oraz likwidacja Fundacji,  

9) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji.  

3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy Członków Zarządu. W razie równej liczby głosów głos Prezesa Zarządu jest 

rozstrzygający.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację pocztą elektroniczną 

nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.  

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferę spraw 

należących do zadań Fundacji.  

 

                                                                            § 15 

 Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji składa 

Prezes Zarządu i  Członkowie Zarządu działający łącznie.  

 

                                                                            § 16  

1. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych 

wydatków poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i w 

wysokości określonych w uchwale Zarządu Fundacji.  



2. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą 

być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje 

wyznaczony przez Zarząd Fundacji pełnomocnik.  

 

 

                                                       Rozdział V. Postanowienia końcowe  

 

                                                                             § 17  

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. Decyzję w sprawie zmian 

Statutu oraz likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwałę o zmianie Statutu i 

likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.  

 

                                                                             § 18  

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku, wszystkie pozostałe składniki 

majątku mają być przekazane innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do 

zawartych w niniejszym Statucie.  

 

                                                                             § 19 

 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

                                                                             § 20 

W przypadku śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywał Zarząd Fundacji. 

 


