
 

STATUT 

Fundacji Pro Sport Pro Life 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Fundacja Pro Sport Pro Life zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatorów: 

Tomasza Sakutę i Annę Dąbrowską, w akcie erekcyjnym sporządzonym w dniu 21 stycznia 2015 roku 

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Świętego Antoniego nr 26, przed notariuszem 

Adamem Bilińskim, Repetytorium A nr 118/2015.  

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o 

fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu  

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).  
 

§ 2 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Ministrem właściwym dla realizacji celów Fundacji jest Minister Sportu. 

  

§ 3 
 

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.  
 

§ 4 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 5 
 

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować do 

spółek i fundacji.  
 

§ 6 
 

Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.  
 

 

Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 7 
 

Celem powołania fundacji jest wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i 

rozpowszechniania sportu i zdrowego trybu życia.  
 

§8 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  



 

1. Organizowanie, prowadzenie, promowanie i finansowanie zawodów szosowo-sportowych 
          2.Zwrotne lub bezzwrotne, finansowe i niefinansowe wspieranie imprez sportowych 

organizowanych przez inne podmioty. 
         3. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów 

sportowych, konkursów, oraz wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych i 

prozdrowotnych (m.in. obozy, kolonie, wymiany międzynarodowe, mecze), w tym 

organizowanych przez inne podmioty. 

         4. Prowadzenie i wspieranie szkoleń i  treningów sportowych.  

         5. Organizowanie konferencji, spotkań, przygotowywanie publikacji i ich promowanie. 
         6. Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu. 

         7. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, 

zgodnych z celami Fundacji,  

         8.Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów 

Fundacji,  

         9. Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji.  
        10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,  

        11. Promocja i organizacja wolontariatu.  
 

§ 9 
 

1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest 

wyłączną statutową działalnością Fundacji.  

2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego. 
3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie: 
PKD — 93.1 — Działalność związana ze sportem, 
93.12.Z – Działalność klubów sportowych. 
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. 
PKD — 85.51.Z – Poza szkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

 rekreacyjnych 
PKD - 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
PKD - 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza 
PKD - 96.04. Z Działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej  
 

4. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie: 
PKD — 93.1 — Działalność związana ze sportem, 
93.12.Z – Działalność klubów sportowych. 
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. 
PKD — 85.51.Z – Poza szkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
PKD - 58.14. Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
PKD - 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza 
PKD - 96.04. Z Działalność usługowa związana z poprawa kondycji fizycznej  
 

 

 

Rozdział III 

MAJĄTEK FUNDACJI 

 

§ 10 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz (kapitał) założycielski w wysokości 2.000 (dwóch tysięcy) 

złotych, wniesiony przez fundatorów założycieli, który w całości stanowią wkłady pieniężne fundatorów. 



2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 (jednego 

tysiąca) złotych. 
 

§ 11 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z:  
1. darowizn, spadków i zapisów,  

2. dotacji i subwencji osób prawnych,  

3. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,  

4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,  

5. dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,  

6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

7. działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
8. dochodu z majątku Fundacji, 
 

§ 12 
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do 

realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 7, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.  

2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych.  
 

§ 13 
 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) 

w wysokości co najmniej 500 (pięćset) złotych – uzyskują tytuł Sponsora Fundacji – jeśli wyrażają 

takie życzenie. 
 

 

Rozdział IV 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA 

 

§ 14 
Organami Fundacji jest: 
1. Zarząd Fundacji.  
2. Komisja Rewizyjna 

 

§ 15 – Zarząd Fundacji 
 

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

się z 1 do 3 osób w tym z Prezesa.  

          2. Członkowie zarządu zostają wybierani przez Fundatorów. 

3. Skład Zarządu Fundacji w przypadku powołania 3 (trzech) osób, stanowią następujące osoby 

funkcyjne:  

a. Prezes,  

b. Wiceprezes,  

c. Członek Zarządu.  

 

4. Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu może być Fundator.  

 

5. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybrani 

ponownie po zakończeniu kadencji.  

 

6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie niemożności podjęcia 

uchwały głos Prezesa liczy się podwójnie.  



 

7.Członkami pierwszego Zarządu są: 
Tomasz Sakuta  Prezes Zarządu 
Krzysztof Kwiatkowski Wiceprezes Zarządu 
 

8. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, bądź śmierci członka 

Zarządu. 
 

9. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadkach: 
a. złożenia rezygnacji, 
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji. 
c. niewypełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok. 
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 

10. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących 

funkcjonowania Fundacji tj: 

a. reprezentowania fundacji na zewnątrz, 

b. opracowywania planów działania fundacji, 

c. sprawowania zarządu nad majątkiem fundacji, 

d. ustalania wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji, 

e. kierowania bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 

wyniki działalności finansowo-gospodarczej. 

f. połączenia oraz likwidacji Fundacji, 

 

11. Prezes Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

12. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań we wszystkich 

sprawach uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.  

13. Posiedzenie Zarządu dobywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  
14. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. 

 

§ 16 – Komisja Rewizyjna 
 

           1. Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną w Fundacji. Komisja składa się z 3 do 5 osób w 

tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

          2. Członkowie komisji rewizyjnej powoływani są przez Fundatorów. 

3. Skład Komisji Rewizyjnej w przypadku powołania 3 (trzech) osób, stanowią następujące 

osoby funkcyjne:  

a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

b. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,  

c. Członek Komisji Rewizyjnej.  

 

4. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym lub Członkiem Komisji Rewizyjnej może być 

Fundator.  

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą być 

wybrani ponownie po zakończeniu kadencji.  

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Fundacji 
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Zarządu Fundacji. 
 

7.  Członkami pierwszej Komisji Rewizyjnej są: 
Anna Dąbrowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 



Aleksandra Kwiatkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji, 
Ewa Dąbrowska – Członek Komisji Rewizyjnej. 

  

8. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania przez Fundatorów, bądź śmierci 

członka Komisji. 
 

9. Odwołanie członka Komisji przez Fundatorów następuje w przypadkach: 
a. złożenia rezygnacji, 
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji. 
c. niewypełniania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok. 
d. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 

 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 17 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione 

organizacyjnie zakłady. Decyzję w sprawie podjęcia i przedmiotu działalności gospodarczej podejmie 

zarząd. 

3. Cały dochód uzyskany z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność 

statutową.  
§ 18 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

 

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych. 
74.40.Z – Reklama 
 

§ 19 
1 .Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

          2. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z 

niej przeznaczany jest na działalność statutową.  

          3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

          4. Zabronione jest: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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", 

b. przekazywania ich majątku na rzecz, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich 

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

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub 

pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 



 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 20 
Statut może być zmieniony przez Fundatorów. Zmiana statutu może dotyczyć także celów 

Fundacji.  
 

Rozdział VII 
POSTANIOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 21 
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  

 

§ 22 
 

Połączenie nie może nastąpić jeśli cele nowej fundacji nie będą się pokrywały. 
 

§ 23 
 

Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji. 
 

§ 24 
 

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swojego celu, do którego została powołana 

lub wobec wyczerpania się środków Finansowych i majątku. 
 

§ 25 
 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły. 
 

§ 26 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele określone w art. 1 Ustawy o 

fundacjach. 
 

§ 27 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. 


