STATUT FUNDACJI

Rozdział I
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Zdrowie poprzez Sport”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
została przez Małgorzatę Annę Gurdziel, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez Agnieszką Kacprzycką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Alei Jana
Pawła II numerem 61 lokal 215 (rep. A Nr 2204/2013) działa na podstawie przepisów ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego
statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go
podlegać będzie ochornie prawnej.
3. Fundacja może używać odpowiedników nazwy Fundacji w językach obcych.
§ 2 Teren działania, siedziba
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
§ 3 Czas trwania
Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
§ 4 Organ nadzorujący
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
Rozdział II
§ 5 Cele działania Fundacji
Fundacja została powołana w celach:
- ochrony i promocji zdrowia oraz dobrego samopoczucia
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla wszystkich
- promocji i organizacji wolontariatu
§ 6 Sposoby realizacji celów
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności:
a. promujących zdrowy, aktywny i społecznie zaangażowany styl życia,
b. promujących zdrowie, w tym zdrowie psychiczne
c. z zakresu profilaktyki zdrowotnej
d. promujących kulturę fizyczną i sport
e. o charakterze sportowo-rekreacyjnym

2) działania edukacyjne, szkoleniowe i informacyjne, w tym edukację prozdrowotną dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz edukację kadr promujących i realizujących zadania prozdrowotne
na rzecz społeczeństwa,
3) działania wizerunkowe, w tym kreację i promowanie wizerunku osób aktywnych sportowo,
prozdrowotnie i prospołecznie,
4) działania promujące zasady olimpizmu, idei oraz kultury olimpijskiej, jako uniwersalnych
zasad człowieka aktywnego sportowo, prozdrowotnie i prospołecznie,
5) inicjowanie, wspieranie i realizację ww. działań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych, seniorów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
6) inicjowanie, wspieranie i realizację ww. działań ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji
idei wolontariatu, w tym wolontariatu studenckiego i pracowniczego
7) współpracę z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i
grupami nieformalnymi, popierającymi cele Fundacji,
8) członkostwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym
lub podobnym profilu działania,
Rozdział III
§ 7 Fundusz założycielski
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20 000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych).
2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniami statutu, z funduszu
założycielskiego, na jej prowadzenie przeznaczona zostanie kwota 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).
§ 8 Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych;
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
5) dochodów z wartości niematerialnych i prawnych;
6) odsetek z lokat kapitałowych;
7) wpływów z działalności statutowej;
8) dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji
9) świadczenia na cel społeczny przyznawany w trybie art. 448 KC
10) nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
11) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację wykorzystywane są wyłącznie na
realizację celów statutowych, na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji lub dla
prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów.
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, grantów oraz subwencji mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
rachunku bankowym Fundacji. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.
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6.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 9 Zakazy
1. Zabronione jest:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi“,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Rozdział IV
§ 10 Organy Fundacji
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 11 Sposób powoływania Zarządu
Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
§ 12 Skład Zarządu i czas trwania mandatu
1.
2.
3.
4.

W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków, powoływanych na czas nieokreślony.
Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.
W skład pierwszego Zarządu Fundator powołał Panią Małgorzatę Annę Gurdziel – Prezes Zarządu.
Członkiem Zarządu nie może być osoba prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 13 Wygaśnięcie członkostwa Zarządu

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania. Wygaśnięcie może
nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby,
uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
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§ 14 Kompetencje Zarządu
Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Programowej, a w szczególności:
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) opracowywanie i realizacja wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
b) prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
f) ustalanie w porozumieniu z Fundatorem wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz
wielkości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji.
§ 15 System głosowania Zarządu
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga
głos Prezesa.
2. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego,
o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
§ 16 Regulamin organizacyjny Zarządu
1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez
Zarząd regulamin.
2. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 17 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego
przez Prezesa.
3. Zarząd może powołać pełnomocnika, reprezentującego Fundację zgodnie z umocowaniem.

§ 18 Rada Programowa Fundacji
1. Fundator może powołać Radę Programową Fundacji, zwaną dalej Radą, jako ciało opiniodawczodoradcze Zarządu.
2. Członkostwo w Radzie ma charakter honorowy. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator w liczbie do 10 osób. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada spośród kandydatów przedstawionych przez Fundatora.
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, złożenia rezygnacji lub
śmierci członka Rady.
5. Radzie przewodniczy Fundator.
6. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz w roku, w terminie określonym przez Zarząd.
Fundacja zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przyjazdem na posiedzenie.
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7. Zarząd może zwracać się do członków Rady z prośbą o wyrażenie opinii w sprawach
programowych Fundacji także poza posiedzeniem Rady.

§ 19 Zadania Rady Programowej Fundacji
Do zadań Rady Programowej należy:
1. Proponowanie podstawowych kierunków działań Fundacji.
2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
3. Formułowanie zaleceń dotyczących sposobu działania Fundacji.
4. Ocena podjętych działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.
Rozdział V
§ 20 Działalność gospodarcza
1. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną
działalność gospodarczą, w kraju i zagranicą, bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD):
a. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD
47.19.Z]
b. sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet [PKD 47.91.Z]
c. wydawanie książek [PKD 58.11.Z]
d. wydawanie gazet [PKD 58.13.Z]
e. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z]
f. pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z]
g. działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z]
h. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z]
i. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
[PKD 70.22.Z]
j. badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]
k. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z]
l. dzialalność ́fotograficzna [PKD 74.20.Z]
m. działalność związana z tłumaczeniami [PKD 74.30.Z]
n. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
o. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [PKD 82.30.Z ]
p. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD
85.51.Z]
q. pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z]
r. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B.]
s. działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
t. praktyka lekarska ogólna [PKD 86.21.Z]
u. praktyka lekarska specjalistyczna [PKD 86.22.Z]
v. praktyka lekarska dentystyczna [PKD 86.23.Z]
w. działalność fizjoterapeutyczna [PKD 86.90.A]
x. działalność pogotowia ratunkowego [PKD 86.90.B]
y. praktyka pielęgniarek i położnych [PKD 86.90.C]
z. działalność paramedyczna [PKD 86.90.D]
aa. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD
86.90.E]
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bb.
cc.
dd.
ee.

działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z]
pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z]
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna [PKD 93.29.Z]
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej [PKD 96.04.Z]

2. Decyzję o podjęciu i przedmiocie działalności gospodarczej Fundacji podejmuje Zarząd.
3. Na prowadzenie działalności gospodarczej, Zarząd Fundacji przeznacza środki z funduszu
założycielskiego, środków pozyskanych przez Fundację na prowadzenie działalności gospodarczej
oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
4. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
§ 21 Formy prowadzenia działalności gospodarczej
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
organizacyjnie zakłady.
2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i prowadzi Zarząd
Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków
dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd
Fundacji.
Rozdział VI Postanowienia końcowe
§ 22 Zmiana statutu
Zmian w statucie, w tym w zakresie celów Fundacji, dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu.
§ 23 Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane Strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwała dla swej ważności
wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 24 Likwidacja fundacji
1.

2.
3.

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. Decyzję o
rozwiązaniu fundacji podejmuje Fundator, wyznaczając likwidatora i dopełniając wszelkich
formalności wymaganych przepisami prawa.
Niewykorzystane fundusze Fundacji zostaną przekazane na konto Fundacji o podobnym profilu
działalności.
O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Warszawa, dn.

17.05.2013

............................................
Fundator
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