STATUT FUNDACJI
„Z RAKIETĄ I BREWIARZEM ”

I.

1.

2.

3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą „Z Rakietą i Brewiarzem” – zwana dalej „Fundacją”, została utworzona
przez Józefa Caputę, zam. w Krakowie (30-134), przy ul. Św. Wojciecha 4, zwanego dalej
„Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 stycznia 2018 roku przed
notariuszem Anną Gleń z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, objętego Repertorium „A” Nr
816/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. 1991, nr 46, poz. 230 ze zm.) oraz niniejszego
statutu – zwanego dalej „Statutem”.
Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest minister właściwy do spraw
sportu i turystyki.
§2
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§3

1.
2.
3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.
Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki, zakłady
i oddziały w kraju i za granicą, łączyć się z innymi fundacjami oraz tworzyć i uczestniczyć we
wszelkich organizacjach oraz podmiotach gospodarczych, w tym w spółkach kapitałowych i
osobowych w kraju i za granicą oraz w spółdzielniach.
§4

Fundacja ma osobowość prawną.

1.
2.

§5
Fundacja może używać wyróżniających ją znaków, w tym znaków towarowych.
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, tytuły, w tym tytuły honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom zasłużonym dla Fundacji
lub dla realizacji celów obranych przez Fundację.

strona 1/10

II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Fundacja prowadzi na rzecz ogółu społeczności działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§7
Celami Fundacji są :
(a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności tenisa,
(b) promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu, w szczególności rozwoju tenisa,
(c) promowanie i rozwój zdrowego trybu życia i aktywności sportowej,
(d) organizowanie imprez sportowych i integracyjnych,
(e) promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz
podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub
sportem,
(f)
działalność wydawnicza książek, materiałów informacyjnych i broszur oraz

podobnych publikacji o tematyce sportowej, w szczególności o tenisie,
(g)

1.

pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności
statutowej Fundacji.

§8
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
(a) organizowanie i prowadzenie zawodów sportowych gry w tenisa, imprez sportowych i
rekreacyjnych związanych z tenisem,
(b) publikowanie książek, materiałów informacyjnych i broszur oraz podobnych

publikacji o tematyce sportowej, w szczególności o tenisie,
(c)
(d)

2.
3.

1.
2.

prowadzenie działań edukacyjnych o grze w tenisa,
organizowanie akcji promujących kulturę fizyczną, rozwój sportowy, aktywny
wypoczynek i zdrowy trybu życia,
(e) współpraca i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sportowymi,
organizacjami społecznymi i innymi osobami w kraju i za granicą,
(f)
podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na
realizację celów i zadań statutowych Fundacji.
Działania, o których mowa w ust. 1, Fundacja realizuje samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów,
jednakże wyłącznie w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie w
rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w postanowieniu § 6 Statutu.
Fundacja może prowadzić nieodpłatną bądź odpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie wskazanym w postanowieniu § 8 ust. 1 Statutu.
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§ 10
Fundacja nie może:
(a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji,
(b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora oraz członków organów Fundacji.
III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych),
który został przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i również inne aktywa nabyte w czasie działania Fundacji.
§ 12
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
(a) majątku Fundacji,
(b) darowizn, spadków, zapisów,
(c) dotacji i subwencji,
(d) aukcji, loterii lub ze zbiórek publicznych i niepublicznych,
(e) odsetek bankowych,
(f)
innych źródeł przychodów przewidzianych prawem.
§ 13
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 14
Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację jej celów statutowych i
pokrycie kosztów jej działalności.

1.
2.

§ 15
Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona na podstawie i zgodnie obowiązującymi
przepisami prawa.
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
IV. WŁADZE FUNDACJI
§ 16
Władzami Fundacji są:
(a) Rada Fundacji,
(b) Zarząd.

1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji
§ 17
Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) lub większej liczby członków.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.
Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
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5.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.

(a) z chwilą złożenia rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub
(b) z chwilą odwołania, lub
(c) z chwilą śmierci, lub
(d) z chwilą powołania danego członka Rady Fundacji do Zarządu, lub
(e) z dniem 30 czerwca roku, w którym upłynęła dana kadencja.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
§ 18
Członkowie Rady Fundacji danej kadencji wybierają ze swego grona:
(a) Przewodniczącego Rady Fundacji;
(b) Sekretarza Rady Fundacji.
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, który reprezentuje Radę
Fundacji na zewnątrz.
Rada Fundacji może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.
§ 19
Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej na 7 (siedem) dni
przed terminem danego posiedzenia, z własnej inicjatywy albo na żądanie Fundatora lub na
wniosek Zarządu.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy
obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do jego
odbycia.
§ 20
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w przypadku jego
nieobecności na danym posiedzeniu Rady Fundacji głos obecnego na nim
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
Dla ważności uchwał Rady Fundacji podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest
zaproszenie wszystkich członków doręczone za uprzednim 7 (siedmio) dniowym
powiadomieniem przekazanym członkom Rady Fundacji listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu, chyba że wszyscy członkowie Rady
Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu
powiadomienia.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również za pośrednictwem telekonferencji lub
wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile
zapewniona jest możliwość wzajemnego jednoczesnego porozumiewania się wszystkich
uczestników posiedzenia.
§ 21

1.

Do zadań Rady Fundacji należy:
(a) przyjmowanie i zatwierdzanie
sprawozdań finansowych,

corocznych
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sprawozdań

merytorycznych

oraz

(b)

2.

udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
członka Zarządu,
(c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
(d) wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz Sekretarza Fundacji,
(e) opiniowanie proponowanej przez Zarząd strategii działalności Fundacji,
(f)
nadzór nad działalnością Fundacji,
(g) przyznawanie odznak, medali honorowych, tytułów honorowych oraz innych nagród
lub wyróżnień osobom lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji celów obranych przez Fundację,
(h) inne zadania określone przez Fundatora.
Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
2010, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§ 22
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona w szczególności do:
(a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
(b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zarząd Fundacji
§ 23
Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.
Mandat członka Zarządu wygasa:
(a) z chwilą złożenia rezygnacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub
(b) z chwilą odwołania, lub
(c) z chwilą śmierci, lub
(d) z chwilą powołania danego członka Zarządu do Rady Fundacji, lub
(e) z dniem 30 czerwca roku, w którym upłynęła dana kadencja.
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
W umowie Fundacji z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady
Fundacji.
Zarząd może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.
§ 24
W przypadku, gdy Zarząd jest organem kolegialnym:
(a) pracami Zarządu kieruje wybrany przez Fundatora Prezes Zarządu,
(b) posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w roku,
(c) posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu co najmniej 7 (siedem) dni przed
terminem danego posiedzenia, z własnej inicjatywy albo na żądanie Fundatora lub na
wniosek Rady Fundacji,
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(d)

(e)

(f)

posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy
obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do jego
odbycia,
dla ważności uchwał Zarządu podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest
zaproszenie wszystkich członków doręczone za uprzednim 7 (siedmio) dniowym
powiadomieniem przekazanym członkom Zarządu listem poleconym lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faksu, chyba że wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
terminu powiadomienia,
posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również za pośrednictwem telekonferencji lub
wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile
zapewniona jest możliwość wzajemnego jednoczesnego porozumiewania się wszystkich
uczestników posiedzenia.

§ 25
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

1.
2.
3.

4.

§ 26
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
(a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
(b) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych Fundacji,
(c) przedkładanie Radzie Fundacji do zaopiniowania propozycji strategii działalności
Fundacji,
(d) realizacja pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Fundacji strategii działalności
Fundacji,
(e) podejmowanie decyzji i działań związanych z bieżącą działalnością Fundacji we
wszelkich sprawach nieprzekazanych wyraźnie do kompetencji innych organów
Zarząd zobowiązany jest do wykonywania obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w
ust. 3 pkt (b) powyżej, za dany rok obrotowy, do dnia 31 marca następnego roku.
§ 27
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
samodzielnie.
V. ZMIANA STATUTU

1.

§ 28
Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji:
(a) na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, lub
(b) z własnej inicjatywy, lub,
(c) na wniosek Rady Fundacji.
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2.

3.

Zmiany Statutu dokonywane z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji
wymagają uprzedniego ich zatwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez
wszystkich Fundatorów.
Zmiany celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, można dokonać
wyłącznie na polecenie Fundatora, wydane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
VI. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

1.
2.
3.

§ 29
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uprzedniej zgody Fundatora, wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI

1.
2.

1.

2.

§ 30
Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatorów, wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu stosuje się odpowiednio do likwidatorów
Fundacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że likwidatorzy powoływani są na czas nieoznaczony.
§ 31
Likwidatorzy w okresie likwidacji podejmują wszelkie czynności faktyczne i prawne
zmierzające do zakończenia interesów Fundacji, ściągnięcia wierzytelności i wykonania
zobowiązań Fundacji.
Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji powinien zostać wypłacony
Fundatorom lub za zgodą Fundatorów wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności
może być przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
celach zbliżonych do celów Fundacji.

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r.

Józef Caputa

_______________________________
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