
STATUT 

FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP 

(tekst jednolity, uwzględniający zmianę Statutu) 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§1 

 

1. Fundacja  Warsaw  Sports  Group  zwana  w  dalszej  części  statutu  „Fundacją",  została 

ustanowiona  z  woli  Fundatora  Artura  Bochenka  aktem 

notarialnym  sporządzonym  w  dniu  12  maja  2011  roku  przed  Martą  Pilecką‐Błaszczak 

‐  notariuszem  w  Warszawie,  urzędującym  w  Kancelarii  przy  ulicy  Pięknej  54  lok  4  w 

Warszawie (Repertorium A Nr 507/2011). 

2. Fundacja  działa  na  podstawie  przepisów  prawa  polskiego,  a  w  szczególności  ustawy 

z  dnia  6  kwietnia  1984  r.  o  Fundacjach  (t.j.  Dz.U.  1991  r.  Nr  46,  poz.203)  oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. Sportu i Turystyki. 

 

§ 2  

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

4. Fundacja  działa  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla  realizacji  swych  celów 

statutowych Fundacja może działać poza granicami RP. 

5. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie. 

 

§4 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w  rozmiarach niezbędnych dla  finansowania 

działalności statutowej. 

 

§5 

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

2. Fundacja  może  posiadać  logo,  które  podlega  ochronie  prawnej  zgodnie  z  prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6  

Fundacja może  przyznawać  nagrody  i  wyróżnienia  osobom  fizycznym  i  prawnym  zasłużonym 

dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

 



Rozdział II: Cele, środki i zasady działalności statutowej 

 

§7 

 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu polegająca na: 

1) upowszechnianiu sportu wśród dzieci  i młodzieży szczególnie uzdolnionej, polegające na 

wspieraniu,  promocji  i  pomocy  w  rozwoju  kariery 

sportowej młodych sportowców, a także jako przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

2) integracja  dzieci  i  młodzieży  objętych  działalnością  statutową  Fundacji,  w  tym  przez 

przygotowywania programów integracyjnych; 

3) opracowywanie  programów  na  rzecz  zwiększenia  udziału  dzieci  i  młodzieży  w 

szeroko  pojętych  dyscyplinach  sportowych  oraz  tworzenia  i  wspierania  form  współpracy 

międzynarodowej  w  kierunku  popularyzowania,  upowszechniania,  rozwijania  oraz 

organizowania zainteresowania sportem; 

4) wspieranie trenerów objętych działalnością statutową Fundacji; 

5) rozwój  i  budowa  infrastruktury  sportowej  oraz  bazy  rekreacyjno‐sportowej  dla  dzieci  i 

młodzieży objętych działalnością statutową Fundacji; 

6) udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin 

o trudnej sytuacji materialnej; 

7) promocja  klubów  i  organizacji  sportowych  w  zakresie  szeroko  pojętych  dyscyplin 

sportowych; 

8) inne działania na rzecz wspierania i rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. 

§ 8  

 

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) podejmowanie  inicjatyw  wspierających  rozwój  kariery  sportowej  dzieci  i 

młodzieży; 

2) prowadzenie  działalności  szkoleniowej,  seminaryjnej,  wydawniczej  i 

poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; 

3) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu wśród dzieci i młodzieży, w 

tym prowadzenie sekcji sportowych, oraz szkolenie zawodników; 

4) organizację wymiany międzynarodowej;  

5) szkolenie  trenerów,  organizowanie  kursów  dokształcających  i  podnoszących 

kwalifikacje; 

6) wspomaganie  na  różnych  płaszczyznach  imprez  związanych  z  promocją, 

upowszechnianiem  i  prezentacją  kultury  i  sportu,  organizowanych  także  przez 

inne podmioty krajowe lub zagraniczne; 

7) w  zakresie  wynikającym  ze  statutowych  celów  Fundacji:  organizowanie, 

prowadzenie  i  finansowanie w  kraju  i  zagranicą  rozgrywek  sportowych,  turniejów, 

konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty krajowe i zagraniczne; 

8) nabywanie,  budowę,  rozbudowę,  rozwój,  prowadzenie,  użytkowanie,  reklamę  i 

promocję  ośrodków  sportowych  i  rekreacyjno  ‐  wypoczynkowych  oraz 

infrastruktury  sportowej,  pod  warunkiem  że  działania  te  sprzyjają  rozwojowi 



statutowych celów Fundacji i nie mają charakteru działalności gospodarczej; 

9) zakup  sprzętu  sportowego  i  urządzeń  służących  podnoszeniu  kwalifikacji 

sportowych we współzawodnictwie sportowym;  

10) w  zakresie  wynikającym  ze  statutowych  celów  Fundacji:  organizowanie, 

prowadzenie  i  finansowanie  obozów  i  zgrupowań  szkoleniowo  ‐  sportowych,  w 

tym organizowanych przez inne podmioty; 

11) wypłacanie  stypendiów  zawodnikom  biorącym  udział  we  współzawodnictwie 

sportowym oraz pomoc rzeczową  i  finansową zawodnikom wykazującym szczególne 

uzdolnienia sportowe; 

12) współpracę  z  instytucjami  państwowymi,  samorządowymi  i  pozarządowymi, 

sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą; 

13) udzielanie  wsparcia,  w  tym  finansowego,  inicjatywom  i  organizacjom 

pozarządowym; 

14) przyznawanie stypendiów indywidualnych; 

15) współdziałanie  z  odpowiednimi  placówkami,  instytucjami  i  urzędami  w  zakresie 

koordynacji  działań  polegających  na  wspieraniu,  promocji  i  pomocy  w  rozwoju 

kariery  sportowej  młodych  sportowców,  w  tym  polegających  na  przeciwdziałaniu 

patologiom społecznym; 

16) nadzorowanie,  wykonywanie  badań  specjalistycznych,  ekspertyz,  wydawanie 

opinii  i  zajmowanie  stanowiska  przez  Fundację,  jak  i  jej  organy  w  sprawach 

istotnych dla statutowych celów Fundacji; 

17) utrzymywanie  współpracy  i  wykonywanie  zadań  zleconych  przez  organy 

państwowe  i  samorządu  terytorialnego,  udzielanie  pomocy  metodycznej, 

organizacyjnej  i  materialnej  oraz  rozwijanie  i  wspomaganie  na  różnych 

płaszczyznach  kontaktów,  w  tym  kulturalnych  i  oświatowych  z  urzędami, 

instytucjami,  podmiotami  i  osobami  działającymi  na  rzecz  i  zgodnie  ze 

statutowymi celami Fundacji; 

18) prowadzenie  innej  działalności,  służącej  realizacji  celów  statutowych  Fundacji, 

nie mającej jednak charakteru działalności gospodarczej; 

19) udzielanie  wsparcia,  w  tym  finansowego,  inicjatywom  i  organizacjom  i  innym 

podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji; 

20) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji; 

21) fundowanie  wyjazdów  zagranicznych  dla  osób  fizycznych,  osób  prawnych 

szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji; 

2. Zarząd  ustala  programy  działania,  określające  przewidywane  w  tym  czasie  rodzaje  i 

formy działalności statutowej. 

3. Fundacja  nie  podejmie  działalności  wymagającej  uprzedniego  uzyskania  zgody  lub 

zezwolenia, bez ich uzyskania. 

4. Dla  osiągnięcia  swych  celów  statutowych  Fundacja  może  wspierać,  także  finansowo, 

działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

5. W  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  celów  statutowych  i  gospodarczych  Fundacja 

może  zatrudniać  pracowników  na  podstawie  umowy  o  pracę,  jak  również  powierzać 

w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności. 

 



Rozdział III: Organy Fundacji 

§9 

Organem  Fundacji  jest  Rada  Fundacji  oraz  Zarząd  Fundacji,  zwane  dalej  odpowiednio  Radą 

i Zarządem.  

 

§10 

 

Rada jest organem nadzorczym Fundacji. Do jej kompetencji należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

2. Uchwalanie  rocznych  planów  finansowych  i  zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań 

finansowych Zarządu; 

3. Uchwalanie regulaminów; 

4. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji; 

 

§11 

Rada  może  tworzyć  Zespoły  o  charakterze  doradczym  i  eksperckim, 

w  których  skład  wchodziliby  zaproszeni  specjaliści  z  różnych  dziedzin.  Zespoły  pełniłyby  rolę 

konsultacyjną przy wyznaczaniu kierunków działania Fundacji. 

 

§12 

1. Rada składać się może z co najmniej dwóch członków, w tym z Przewodniczącego. 

2.  Wyboru  i  odwołania  członków  Rady  w  tym  Przewodniczącego  dokonuje  Fundator 

poprzez  oświadczenie  złożone  na  piśmie.  Kandydatów  na  członków  Rady  mogą 

przedstawiać  Fundatorowi  zarówno  członkowie  aktualnie  urzędującego  Zarządu  jak  i 

członkowie  aktualnie  urzędującej  Rady. W  przypadku,  gdy  skład  Rady  jest  niepełny, w 

szczególności  w  związku  ze  zdarzeniami  opisanymi  w  ust.  5  poniżej,  wyboru 

uzupełniającego  dokonuje Fundator. 

3. Członkowie Rady nie mogą : 

1) pozostawać w stosunku pracy z Fundacją; 

2) być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  z  winy  umyślnej  ścigane 

z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo  skarbowe  ‐  członkostwo  w  Radzie 

ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo; 

3) sprawować jednocześnie funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji; 

4) pozostawać  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku 

pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  służbowej  z  członkiem  Zarządu 

Fundacji. 

4. Kadencja Członka Rady trwa 3 lata. Nie wyklucza się możliwości wybrania tej samej osoby 

w skład Rady na czas trwania następnej kadencji. 

5. Mandat członka Rady wygasa w z chwilą: 

a) Upływu Kadencji; 

b) Śmierci członka Rady; 

c) Rezygnacji złożonej na piśmie; 

d) Odwołania z pełnienia funkcji. 



6. Rezygnacja  z  pełnienia  funkcji  członka  Rady  powinna  być  przedłożona 

na  piśmie  Przewodniczącemu  Rady  nie  później  niż  na  miesiąc  przed 

proponowaną datą odstąpienia. 

7. Funkcje  członków  Rady  sprawowane  są  społecznie,  bez  wynagrodzenia. 

W  uzasadnionych  przypadkach  Zarząd  Fundacji  może  przyznać  zwrot 

dokumentowanych  wydatków,  jeżeli  zostały  one  poniesione  w  związku  z  pełnieniem 

funkcji członka Rady. 

§13 

 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Posiedzenia  Rady  zwołuje  Przewodniczący  Rady  z  własnej  inicjatywy  albo  na  wniosek 

Zarządu Fundacji zgłoszony pod rygorem nieważności na piśmie. 

3. O  posiedzeniu  członkowie  Rady  są  zawiadamiani  listem  poleconym  lub  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  wysłanymi  na  co  najmniej  7  (siedem)  dni  przed 

terminem  posiedzenia.  Zawiadomienie  powinno  zawierać  porządek  obrad.  Zmiana 

porządku  obrad  możliwa  jest  wyłącznie  za  zgodą  wszystkich  członków  Rady 

obecnych  na  posiedzeniu.  Rada  może  zebrać  się  również  w  sposób  nieformalny, 

jeśli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu. 

4. Uchwały  Rady  mogą  być  podjęte  także  bez  zwołania  posiedzenia,  jeżeli  2/3 

członków Rady odda na piśmie  swój  głos na postanowienie,  które ma być powzięte. W 

tym trybie nie mogą być podejmowane uchwały wymienione w ust. 8. 

5. Uchwały  Rady  są  podejmowane  na  posiedzeniach,  z  zastrzeżeniem  ust.  4.  Dla 

podjęcia  uchwały  Rady  konieczna  jest  obecność  co  najmniej  połowy  członków 

Rady, w tym Przewodniczącego.  

6. Uchwały  Rady  zapadają  zwykłą  większością  głosów  osób  obecnych  na  posiedzeniu,  z 

zastrzeżeniem  ust.  8. W  przypadku,  gdy  liczba  głosów  popierających  jest  równa  liczbie 

głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

7. Uchwały  Rady  powinny  być  zaprotokołowane  i  podpisane  przez  przewodniczącego 

posiedzenia. 

8. Uchwały  o  rozwiązaniu  Fundacji  ‐  zapadają  większością  co  najmniej  2/3  głosów 

oddanych. 

9. Członkowie  Rady mogą  uczestniczyć w  posiedzeniu  Rady  oraz wykonywać  prawo  głosu 

przez  pełnomocników.  Pełnomocnictwo  winno  być  udzielone  na  piśmie  pod 

rygorem  nieważności  i  dołączone  do  księgi  protokołów.  Członek  Rady,  Członek 

Zarządu i pracownik Fundacji nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniu Rady. 

 

 

§ 14 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji. 

2. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może również 

powołać ze swego grona sekretarza i skarbnika. 

3. Członek  Zarządu  powoływany  jest  na  czas  nieokreślony. Wyboru  i  odwołania  członków 



Zarządu  w  tym  Prezesa  Zarządu  dokonuje  Fundator  poprzez  oświadczenie  złożone  na 

piśmie. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

b) administrowanie  działalnością  Fundacji,  zarządzanie  majątkiem  Fundacji  i 

udzielanie pełnomocnictw; 

c) uchwalanie rocznych planów programowych; 

d) przyjmowanie  darowizn,  spadków,  zapisów  oraz  subwencji,  jak  również  innych 

form dofinansowania; 

e) opracowywanie  planów  finansowych  i  bilansów  finansowych  oraz  sprawozdań 

rocznych z działalności Fundacji; 

f) powoływanie  i  odwoływanie,  w  razie  potrzeby,  dyrektora  Fundacji.  Kompetencje 

dyrektora określa Zarząd. 

g) wykonywanie  innych  funkcji  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji  innych  organów 

Fundacji. 

4. Zarząd  ma  obowiązek  prowadzenia  listy  zawodników  wspieranych  przez  Fundację, 

zawierającej:  

a) imię i nazwisko zawodnika, 

b)  datę urodzenia zawodnika, 

c) wskazanie rodziców lub opiekuna prawnego. 

5. Przy rejestracji zawodników pełnoletnich nie jest wymagane wskazanie osób określonych 

w ust. 4 pkt c) niniejszego paragrafu. 

 

§15  

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku: 

 

a) śmierci członka Zarządu; 

b) rezygnacji złożonej na piśmie; 

c) odwołania z pełnienia funkcji. 

 

§ 16 

 

1. Pracami  Zarządu  Fundacji  kieruje  Prezes  Zarządu  Fundacji,  a  w  razie  jego 

nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji. 

2. Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  możliwości  podziału  między  członków  Zarządu 

Fundacji  rodzajów  spraw,  za  których  prowadzenie  będą  osobiście  odpowiedzialni 

wobec Fundacji. 

3. Posiedzenie  Zarządu  Fundacji  zwołuje  się  w  miarę  potrzeby  nie  rzadziej  niż  raz  na 

kwartał. 

4. O  posiedzeniu  członkowie  Zarządu  są  zawiadamiani  listem  poleconym  lub  za 

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  wysłanymi  na  co  najmniej  7  (siedem)  dni  przed 

terminem  posiedzenia  a  jeżeli  przedmiotem  obrad  posiedzenia  jest  działalność 



gospodarcza,  zawiadomienie  należy  również  skierować  do  kierowników  zakładów  i 

pełnomocników  ds.  działalności  gospodarczej  Fundacji  (jeżeli  takie  osoby 

współpracują  z  Fundacją),  którzy  uczestniczą  w  posiedzeniu  z  głosem  doradczym. 

Zawiadomienie  powinno  zawierać  porządek  obrad.  Zmiana  porządku  obrad  możliwa 

jest  wyłącznie  za  zgodą  wszystkich  członków  Zarządu  obecnych  na  posiedzeniu. 

Zarząd  może  zebrać  się  również  w  sposób  nieformalny,  jeśli  wszyscy  członkowie 

Zarządu są obecni na posiedzeniu. 

5. Uchwały  Zarządu  mogą  być  podjęte  także  bez  zwołania  posiedzenia,  jeżeli  2/3 

członków  Zarządu  odda  na  piśmie  swój  głos  na  postanowienie,  które  ma  być 

powzięte. W tym trybie nie mogą być podejmowane uchwały wymienione w ust. 9.  

6. Uchwały  Zarządu  są  podejmowane  na  posiedzeniach,  z  zastrzeżeniem  ust.  5.  Dla 

podjęcia  uchwały  Zarządu  konieczna  jest  obecność  co  najmniej  połowy  członków 

Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. 

7. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą większością  głosów  osób  obecnych  na  posiedzeniu, 

z  zastrzeżeniem  ust.  9.  W  przypadku,  gdy  liczba  głosów  popierających  jest  równa 

liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu. 

8. Uchwały  Zarządu  powinny  być  zaprotokołowane  i  podpisane  przez  przewodniczącego 

posiedzenia. 

9. Uchwały dotyczące zmiany Statutu Fundacji zapadają większością co najmniej 2/3 głosów 

oddanych. 

10. Członkowie  Zarządu  mogą  uczestniczyć  w  posiedzeniu  Zarządu  oraz  wykonywać 

prawo  głosu  przez  pełnomocników.  Pełnomocnictwo  winno  być  udzielone  na  piśmie 

pod  rygorem  nieważności  i  dołączone  do  księgi  protokołów.  Członek  Zarządu,  Członek 

Rady i pracownik Fundacji nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniu Zarządu. 

§17 

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni 

są: 

a) Do kwoty 10 000 złotych Prezes Zarządu Fundacji ‐ jednoosobowo; 

b) Powyżej  10  000  złotych  wymagany  jest  podpis  dwóch  członków  Zarządu  Fundacji 

działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. 

§18 

 

1. Członkowie  Zarządu  mogą  pełnić  swoje  funkcje  w  oparciu  o  umowę  o  pracę 

lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu. 

2. Określenie warunków pracy i płacy Zarządu Fundacji należy do Fundatora; 

3. W  umowie  między  Fundacją  a  członkiem  Zarządu  oraz  w  sporze  z  nim  Fundację 

reprezentuje Rada lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. 

4. Członkom  Zarządu  Fundacji  niezatrudnionym  w  Fundacji  na  podstawie  umowy  o 

pracę  Zarząd  Fundacji  może  przyznać  zwrot  kosztów  poniesionych  w  związku  z  ich 

udziałem w pracach Zarządu. 



Rozdział IV: Indywidualne prawo kontroli 

§19 

1. Realizacja  celów  Fundacji względem  zawodników  wspieranych  przez  Fundację  podlega 

kontroli rodziców lub opiekunów prawnych zawodników. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni zawodnika niepełnoletniego mają prawo nie częściej niż 

raz na kwartał przeglądać dokumenty Fundacji lub żądać wyjaśnień od Zarządu Fundacji. 

3. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności, uprawnienie określone w ust. 2 przysługuje wyłącznie 

zawodnikowi. 

Rozdział V: Majątek Fundacji i działalność gospodarcza Fundacji 

§ 20 

 

1. Majątek Fundacji stanowią: 

a) fundusz  założycielski  w  kwocie  1.500,00  zł  (tysiąc  pięćset  złotych)  wniesiony 

przez Fundatora; 

b)  środki  finansowe,  ruchomości  i  nieruchomości  nabyte  przez  Fundację  w  toku  jej 

działania  w  szczególności  uzyskane  w  wyniku  prowadzenia  działalności 

gospodarczej,  takie  jak:  odsetki  z  rachunków  bankowych,  odsetki  z  lokat 

kapitałowych,  dochody  z  obrotu  papierami  wartościowymi  oraz  zbycia  udziałów, 

dochodu  z  nieruchomości  i  praw  majątkowych,  dochody  z  uczestnictwa  w 

spółkach i innych podmiotach gospodarczych. 

§21 

 

1. Dla  osiągnięcia  swych  celów,  w  ramach  swojej  działalności  Fundacja  może  nabywać 

nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji. 

2. Fundacja  może  przyjmować  zarówno  w  kraju,  jak  i  z  zagranicy  darowizny,  zapisy, 

spadki,  subwencje,  w  tym  świadczenia  przekazywane  przez  podmioty  gospodarcze 

oraz zawierać umowy dożywocia. 

3. Fundacja  może  zawierać  z  instytucjami  (podmiotami)  krajowymi  i  zagranicznymi 

umowy  o  zarządzanie  (i  administrowanie  funduszami  pieniężnymi, 

przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi). 

4. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  wyłącznie  dla  realizacji  celów 

statutowych a cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową. 

5. W  toku  działalności  Fundacji  część  składników  majątku,  określoną  przez  Zarząd, 

przeznacza  się  na  działalność  gospodarczą,  z  zastrzeżeniem,  że  wartość  tych 

składników będzie nie mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

6. Fundacja  może  posiadać  udziały  spółek  handlowych  i  w  innych  podmiotach 

gospodarczych. 



§22 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

a) 47.5  Sprzedaż  detaliczna  artykułów  użytku  domowego  prowadzona  w  

wyspecjalizowanych sklepach; 

b) 47.6  Sprzedaż  detaliczna  wyrobów  związanych  z  kulturą  i  rekreacją 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

c) 47.7  Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  wyrobów  prowadzona  w 

wyspecjalizowanych sklepach; 

d) 47.91.Z   Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży 

wysyłkowej lub internet; 

e) 58.1  Wydawanie  książek  i  periodyków  oraz  pozostała  działalność  wydawnicza,  z   

wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

f) 59.1  Działalność  związana  z  filmami,  nagraniami  wideo  i  programami 

telewizyjnymi; 

g) 59.20.Z    Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

h) 63.12.Z   Działalność portali internetowych; 

i) 63.91.Z    Działalność agencji informacyjnych; 

j) 64.99.Z   pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;  

k) 73.1  Reklama; 

l) 79.90.C  Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana; 

m) 82.19.Z  Wykonywanie  fotokopii,  przygotowanie  dokumentów  i  pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 

n) 93.11.Z   działalność obiektów sportowych; 

o) 93.19.Z   Pozostała działalność związana ze sportem; 

p) 93.29.Z   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

q) 94.12.Z   Działalność organizacji profesjonalnych. 

 

 

 

§ 23 

 

1. Działalność  gospodarcza  Fundacji  może  być  prowadzona  bezpośrednio  przez 

Fundację  lub  przez  wyodrębniony  w  jej  strukturze  pod  względem  finansowo‐ 

księgowym zakład gospodarczy. 

2. Działalność  gospodarczą  prowadzoną  bezpośrednio  przez  Fundację  organizuje  i 

kieruje  Zarząd  Fundacji. Wydzielonymi  zakładami  opisanymi  w  ust.  1  powyżej  kierują 

ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji. 

3. Przedmiot  działalności  zakładów  gospodarczych  Fundacji  oraz  zakres  uprawnień  i 

obowiązków  dyrektorów  zakładów  określają  regulaminy  organizacyjne  zakładów, 

nadane przez Zarząd Fundacji. 

 



 

 

§ 24 

 

1. Zarząd  Fundacji  może  postanowić  o  utworzeniu  funduszy,  w  tym  funduszy  celowych 

przeznaczonych  na  finansowanie  określonych  rodzajów  działalności  statutowej 

Fundacji  lub  określonych  przedsięwzięć  podejmowanych  przez  Fundację,  zgodnie  z 

wolą ofiarodawcy. 

2. Zarząd  Fundacji  może  postanowić,  że  fundusze  celowe  mogą  być  zarządzane  w 

sposób wyodrębniony pod względem finansowo‐księgowym. 

3. Dochody  pochodzące  z  darowizn,  spadków,  zapisów  mogą  być  używane  na  realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. Dochody  ze  zbiórek  publicznych  mogą  być  wykorzystywane  tylko  zgodnie 

z celem, dla jakiego je realizowano. 

 

§25 

 

W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  przyjmuje  ona  spadek 

z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca. 

§26 

 

Gospodarka  finansowa  jest  prowadzona  według  przepisów  finansowych 

i  administracyjnych  dla  danego  typu  działalności  oraz  zasad  ustalonych  w  regulaminie, 

w  którym  w  szczególności  będą  określone  zasady  podziału  dochodu  z  działalności 

gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania. 

§27 

Fundacja opowiada za swoje zobowiązania całością majątku Fundacji. 

 

§28 

 

Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych, w związku z tym zabronione jest: 

 

1. Udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczenia  zobowiązania  majątkiem  Fundacji  w  stosunku 

do członków Organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich; 

2. Przekazanie  majątku  na  rzecz  członków  Organów  Fundacji,  pracowników  oraz  osób 

im  bliskich,  na  zasadach  innych  niż w  stosunku  do  osób  trzecich, w  szczególności,  jeśli 

to przekazanie następuje bezpłatnie na preferencyjnych warunkach; 

3. Wykorzystywanie  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków  Organów  Fundacji, 

pracowników  oraz  osób  im  bliskich,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  im 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 



4. Zakup  na  szczególnych  zasadach  towarów  i  usług  od  podmiotów,  w  których 

uczestniczą członkowie Organów Fundacji, pracownicy oraz osoby im bliskie. 

Rozdział VI: Zmiana Statutu 

 

§29 

Zmiana Statutu dokonywana jest uchwałą Zarządu w trybie określonym w § 16 ust. 9. 

 

 

Rozdział VII: Likwidacja Fundacji 

 

§ 3 0  

 

1. Fundacja  ulega  likwidacji  w  przypadkach  ustawowych,  gdy  Rada  tak 

postanowi. 

2. Momentem  decydującym  o  likwidacji  z  powodu  wyczerpania  środków  finansowych  i 

majątku  Fundacji  jest  stan  niewypłacalności  Fundacji  wyrażający  się  w  tym,  że 

według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań. 

3. W  przypadkach  określonych  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  Rada 

zobowiązana  jest stwierdzić stan  likwidacji w uchwale o  rozwiązaniu Fundacji w  trybie 

opisanym w § 13 ust. 8 Statutu. 

4. W  uchwale  o  rozwiązaniu  Fundacji  Rada  określi  osobę  likwidatora  lub 

likwidatorów, przy czym likwidatorami mogą być również członkowie Zarządu. 

5. Majątek  Fundacji  w  przypadku  likwidacji  ulega  przeznaczeniu  na  cele  podobne  do 

celów  Fundacji.  W  tych  granicach  Rada  może  przewidywać  podział  tego 

majątku,  jak  również  nieodpłatne  przekazanie  poszczególnych  składników 

jednostkom organizacyjnym i prawnym, realizującym cele Fundacji. 

6. O  stwierdzeniu  likwidacji  oraz  o  przekazaniu  majątku  Fundacja  zawiadamia  Ministra 

nadzorującego. 


