STATUT
Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych KULOODPORNI,
zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną,
działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku
prawnego.
§2
Fundacja ustanowiona została przez Daniela Kawkę, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Annę Regulską w Kancelarii
Notarialnej z siedzibą w Buczkowicach przy ulicy Wyzwolenia 256 w dniu 09 lipca
2015 roku.
§3
Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja
KULOODPORNI”.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Siedzibą Fundacji jest miasto BielskoBiała.
§6
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej
celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa.
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3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie, być
fundatorem dla innych fundacji jak również tworzyć i przystępować do innych
osób prawnych.
§7
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§8
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez
Zarząd Fundacji.
§9
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego.
§ 10
1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu
majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja może
wolontariuszy.

zatrudniać

pracowników

lub

korzystać

ze

świadczeń

Rozdział II
Cel, zakres i formy działania Fundacji
§ 11
Celem Fundacji jest:
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi, wadami wrodzonymi kończyn oraz po amputacjach.
2. Popieranie i promocja zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych, w
szczególności z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wadami wrodzonymi
kończyn oraz po amputacjach.
3. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, w szczególności z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
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5. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Działalność charytatywna.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
§ 12
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
a)

umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze
wszystkich form jej działalności,

b)

objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z
placówek i ośrodków szkolnowychowawczych,

c)

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji i czynnego
wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania
wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,

d)

opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych
przez przyznawanie stypendiów i nagród,

e)

pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem,
urządzeniami i obiektami sportowymi,

f)

organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,

g)

współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
których cele są wspólne z celami Fundacji,

h)

prowadzenia działalności oświatowej,

i)

inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom
realizującym cele wspólne z celami Fundacji,

j)

organizowanie i finansowanie klubów sportowych,

k)

organizowanie i finansowanie kampanii
wizerunek osób niepełnosprawnych,

l)

podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Fundacji.

społecznych

promujących

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 13
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1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 500,00 zł (pięćset
złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność
pożytku publicznego.
§ 14
Fundacja może pozyskiwać środki finansowe w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego.
2. Dotacji, subwencji i grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Dochodów z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i
inwestycyjnych Fundacji.
6. Udziałów i lokat.
7. Funduszy Unii Europejskiej.
8. Funduszy uzyskanych od jednostek administracji państwowej lub samorządowej.
9. Środków przekazanych Fundacji przez inne organizacje.
§ 15
Zabrania się:
a) 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”,
b) 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,
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c) 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,
d) 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.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd
§ 17
1. Rada Fundacji jest jej organem nadzorczym i doradczym. Rada Fundacji składa
się z jednego albo większej liczby członków. W przypadku wieloosobowej Rady
Fundacji stosuje się postanowienia ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie wchodzący w skład Rady Fundacji są powoływani i odwoływani
przez Fundatora. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że Statut
stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygające znaczenia ma
głos Fundatora, o ile jest on członkiem Rady Fundacji. O posiedzeniu Rady
Fundacji muszą być zawiadomieni wszyscy jej członkowie.
4. Udział w posiedzeniu Rady Fundacji i wykonywanie prawa głosu może odbywać
się za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
Uchwała podjęta w tym trybie jest sporządzana i podpisywana przez dwóch
członków Rady Fundacji działających łącznie, z zaznaczeniem jej sporządzenia
w tym trybie oraz wskazaniem głosów oddanych przez wszystkich członków
Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
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b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Do Kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
c) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w
drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
d) udział z głosem doradczym w zgromadzeniach Zarządu Fundacji,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i
udzielanie absolutorium jego członkom,
f)

zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu uchwalonego przez Zarząd,

g) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie zmian Statutu,
h) zatwierdzanie uchwały Zarządu o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej
majątku, z uwzględnieniem celów, którym Fundacja służyła,
i)

przekazywanie właściwemu ministrowi sprawozdania z działalności Fundacji
za dany rok działalności, zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji
pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania statusu organizacji pożytku
publicznego.

7. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia przechodzą na spadkobierców.
8. Na pierwszego członka Rady Fundacji powołuje się Panią Justynę Pietrzyk.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu członków.
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani
uchwałą Rady Fundacji.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję Prezesa
Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi
Prezes Zarządu i członkowie. Prezes Zarządu może wybrać z grona Zarządu
jednego lub dwóch wiceprezesów.
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5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
6. Fundator może być członkiem Zarządu, o ile nie narusza to § 17 ust. 3 a) Statutu.
7. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
8. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) odwołania przez Radę Fundacji,
b) złożenia rezygnacji przez osobę wchodzącą w skład Zarządu,
c) śmierci osoby wchodzącej w skład Zarządu,
d) niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji z uwagi na
przeszkody wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
lub uprawomocnienia się wyroku skazującego członka Zarządu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
e) rozwiązania Fundacji.
10. Członek zarządu jest obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania
sprawozdania zarządu z działalności Fundacji, obejmującego okres pełnienia
przez niego funkcji członka Zarządu, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.
11. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd i wymaga on zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.
12. Zarząd:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
b) sporządza corocznie sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na
wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9
ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
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h) uchwala propozycje zmian statutu,
i) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, z
uwzględnieniem celów, którym Fundacja służyła.
13. Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd.
14. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd może podejmować
uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa
członków Zarządu. O zgromadzeniu Zarządu muszą być zawiadomieni wszyscy
jego członkowie.
15. Udział w zgromadzeniu Zarządu i wykonywanie prawa głosu może odbywać się
za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Uchwała
podjęta w tym trybie jest sporządzana i podpisywana przez Prezesa Zarządu lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zaznaczeniem jej sporządzenia
w tym trybie oraz wskazaniem głosów oddanych przez wszystkich członków
Zarządu.
16. W sprawach nagłych każdy z członków zarządu może samodzielnie podejmować
decyzje dotyczące prowadzenia spraw wewnętrznych Fundacji, chyba że
sprzeciwi się temu inny członek Zarządu.
17. W zgromadzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
Rady Fundacji.
§ 19
Zmian statutu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej na podstawie
przedstawionej uchwały Zarządu w sprawie zmian Statutu. Zmiana statutu może
dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.
§ 20
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Rozdział V
Postanowienia końcowe i likwidacja Fundacji
§ 21
1. Likwidacja Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej
większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich członków zarządu Fundacji,
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po jej zaakceptowaniu uchwałą Rady Fundacji większością 3/5 głosów przy
obecności wszystkich członków. Uchwała w przedmiocie likwidacji nie może
zostać podjęta za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na
odległość.
2. W przypadku likwidacji Fundacji, o przeznaczeniu środków majątkowych
pozostających po jej likwidacji decyduje Zarząd Fundacji, z uwzględnieniem
celów, którym Fundacja służyła.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr
46, poz. 203 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), a także
innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
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