
STATUT FUNDACJI 
„FUNDACJA ROZWOJU SPORTU” 

w Warszawie 

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą „Fundacją Rozwoju Sportu”  - zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

- Beatę Monikę Świątkowską – Gołąbek 
- Pawła Henryka Rączkę 

- zwanych dalej fundatorami – aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej S.C. Leszek Zabielski, 
Tomasz Cygan, Ewa Mroczek w Warszawie przy Tamka 37 za numerem repertorium A Nr 
2584/99 z dnia 24 lutego 1999 r., działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 
kwietnia 1984r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 4. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki. 
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§ 5. 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może 
prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6. 

1. Fundacja może tworzyć oddział, zakłady, filie, a także przystępować do spółek  
i fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 7. 

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: 

„Fundacja Rozwoju Sportu” w Warszawie 

§ 8. 

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 9. 

Fundacja została powołana w celach: 

a) promowania lekkiej atletyki, oraz innych dyscyplin sportu i form rekreacji, 
b) popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, 
c) niesienia pomocy i wspierania działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży oraz kadry 

szkoleniowej, 
d) wychowania młodzieży poprzez sport,  
e) propagowania lekkiej atletyki i innych dyscyplin sportu wśród niepełnosprawnych, 
f) rozwijanie idei fair - play (czystej gry) i poszanowania przeciwnika w sporcie. 

§ 10. 

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest: 
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
93.12.Z – Działalność klubów sportowych; 
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 
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2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji jest: 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. 

§ 11. 

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, 
prowadzących działalność zbieżną z jej celami. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo 
w Spółkach prawa handlowego i cywilnego na zasadach określonych w  stosownych 
przepisach. 

III. MAJĄTEK I  DOCHODY FUNDACJI 

§ 12. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,- (trzy tysiące) złotych, 
wymieniony w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,-  
(jeden tysiąc) złotych. 

§ 13. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 14. 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 
2) subwencji osób prawnych, 
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
4) dochodów z działalności gospodarczej. 

§ 14a. 

Cały dochód z organizacji przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego.  

§ 15. 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 16. 
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W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia 
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 17. 
Osoby fizyczne i prawne które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji – jednorazowej 
lub łącznej – w wysokości co najmniej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – a w przypadku 
osób zagranicznych 10.000,- (dziesięć tysięcy) dolarów amerykańskich, uzyskują tytuł sponsora 
Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie. 

§ 18. 
Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA 

§ 19. 
Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji oraz 
2. Rada Fundacji. 

§ 20. 
Zarząd Fundacji składa się z jednej lub większej ilości osób powoływanych i odwoływanych przez 
Fundatorów. 

§ 21. 
Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy. 

§ 22. 
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu. 
2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku: 

a) złożenia rezygnacji, 
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwi należyte wykonywanie funkcji 

członka Zarządu, 
c) choroby, ułomności lub utraty siły – powodujących trwałą niezdolność do 

sprawowania funkcji, 
d) nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok, 
e) przekroczenie 75 roku życia, 
f) nienależytego wykonania funkcji członka Zarządu, 
g) istotnego naruszenia postanowień statutu. 
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§ 23. 
Zarząd Fundacji: 

a) reprezentuje ją na zewnątrz, 
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej rozwoju, 
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 
d) sprawuje zarząd nad majątkiem, 
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji, 
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 

wyniku działalności finansowo-gospodarczych, 
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 
i) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 

§ 24. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

§ 25. 
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustalają Fundatorzy. 

§ 25a. 
1. Rada Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby osób. 

2. Powołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze jednomyślnej uchwały 
Fundatorów. 

3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 

4. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 
Fundacji w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 25b. 
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji 
Przewodniczący Rady Fundacji. 

§ 25c. 
1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 (trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w 

trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej 
kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania 
następnej kadencji.  
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2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia 
rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.  

§ 25d. 
1. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą: 

a) odwołania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; 
b) złożenia rezygnacji; 
c) śmierci; 
d) prawomocnego skazania Członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

2. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności 
innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w 
znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują 
utratę zaufania do danego członka Rady, w szczególności: 

a) niepełnienie obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy; 

b) rażącego naruszenia postanowień Statutu oraz 
c) działania na szkodę Fundacji. 

3. Decyzja w sprawie odwołania członka Rady Fundacji zapada większością w obecności co 
najmniej połowy składu Rady Fundacji.  

§ 25e. 
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, bądź 
na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. 

3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego 
nieobecności zastępca. 

4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji na wniosek Przewodniczącego lub członków 
Rady Fundacji mogą być zaproszone przez Przewodniczącego Rady Fundacji także inne 
osoby. Udział takich osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. 

6. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw przy danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącego lub zastępcy Przewodniczącego. 
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7. Posiedzenia Rady Fundacji mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w formie 
telekonferencji, przy wykorzystaniu urządzeń pozwalających na prowadzenie 
wideokonferencji lub w formie czatu internetowego, jak również przy wykorzystaniu innego 
sposobu bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiającego wzajemne 
porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Fundacji. 
Uchwały podjęte w tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy 
obecności przez każdego członka Rady Fundacji, który brał w nim udział oraz protokołu z 
danego posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Fundacji i protokolanta. W protokole z 
posiedzenia przeprowadzonego w opisanym wyżej trybie czyni się wzmiankę o tym, że 
posiedzenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem środków bezpośredniego 
porozumienia się na odległość. 

8. Dopuszcza się głosowanie oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym, w tym również 
przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady 
Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

9. Członek Rady Fundacji może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka 
Rady Fundacji bądź korespondencyjnie. 

10. Głos oddany przez członka Rady Fundacji w sposób opisany w ust. 9 powyżej uwzględnia 
się przy obliczeniu kworum oraz wyniku głosowania pod warunkiem, iż Przewodniczący 
Rady Fundacji otrzymał ten głos nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na tym 
posiedzeniu Rady Fundacji.  

§ 25f. 
1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym pełniącym funkcję opiniodawczo – doradcze. 

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  

a) opiniowanie decyzji w przedmiocie lokaty kapitałów fundacyjnych, na wniosek 
Zarządu Fundacji lub 3 członków Rady Fundacji; 

b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji; 
c) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 
d) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 
e) opiniowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu 

oddziału Fundacji; 
f) opiniowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją; 
g) opiniowanie decyzji o likwidacji Fundacji; 
h) zatwierdzenia budżetu Fundacji; 
i) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, składanych przez 

Zarząd Fundacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych; 
j) ocenianie działalności Zarządu Fundacji i udzielanie mu absolutorium; 
k) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do 

wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób 
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych; 

l) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 
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V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  

§ 26.  
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:  

1. Działalność produkcyjną polegającą na wytwarzaniu przedmiotów urządzeń i części w 
zakresie: 

a) materiałów budowlanych, 
b) przemysłu odzieżowego, 
c) wyrobów przemysłu spożywczego, 
d) produktów ogrodnictwa i rolnictwa, 

2. Świadczenie usług w następującym zakresie: 
a) budownictwa, 
b) reklamy i marketingu, 
c) projektowania, 
d) fotografii, 
e) informatyki, 
f) poligrafii, 
g) gastronomii. 

§ 26a.  
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 

1) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet, 

2) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych, 

3) 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 
programami telewizyjnymi, 

4) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 
5) 74.20.Z - Działalność fotograficzna, 
6) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana. 

§ 27. 
Organizacja działalności gospodarczej: 

1) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych zakładów. 

2) Zakłady są wyodrębnione na zasadach samo finansowania, wedle posiadanych przez nie 
środków własnych. 

3) Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 
4) Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu, oraz powołaniu i odwołaniu kierowników 

lub likwidatorów podejmuje Zarząd. 
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VI. ZMIANA STATUTU. 

§ 28. 
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji. 

§ 29. 
Decyzja o przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały 
podejmowanej na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 30. 
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

§ 31. 
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 

§ 32. 
Decyzje o połączeniu podejmują – w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorzy, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

§ 33. 
Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów dla których została powołana, lub 
wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

§ 34. 
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują – w drodze jednomyślnej uchwały – Fundatorzy z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

§ 35. 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie – do dnia 31 marca danego roku – 
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§ 36. 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.” 
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