STATUT fundacji pod nazwą
"SPORT SUPPORT - FUNDACJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA".
Tekst jednolity na dzień 26 kwietnia 2013 r.
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Par. 1
1. Fundacja pod nazwą “Sport Support - Fundacja Aktywności Fizycznej i
Zdrowia” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie
niniejszego Statutu oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, a w
szczególności na podstawie:
- Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. Ust. 1991, nr 46 poz. 203 z
późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. Ust. 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. Ust.
Nr 121. poz. 769 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. Ust.
Nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami).
2. Fundację ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego, sporządzonego w formie
aktu notarialnego w dniu 25 lutego 2013 roku. Akt sporządzono przed Karoliną
Pękalą, notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną przy ulicy
Powstańców Śląskich 106B lokal 18, Repertorium A, Nr 130/2013.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
Par. 2
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
Par. 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Par. 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.
Par. 6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi “Sport Support - Fundacja Aktywności Fizycznej i
Zdrowia”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Par. 7
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
Par. 8
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie
upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży.
2. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej, prawidłowego odżywiania i nawadniania oraz wad postawy.
3. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji.
4. Inicjowanie i wspieranie wszystkich aspektów sportu ze szczególnym
uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w sporcie z jednoczesnym używaniem
wpływu sportu do informowania opinii publicznej o kwestiach zrównoważonego
rozwoju.
5. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej.
6. Prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej.
7. Inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami.
8. Inicjowanie i wspieranie działalności wychowawczej w szczególności w stosunku do
osób i środowisk niezamożnych i zagrożonych występowaniem patologii społecznych.

9. Inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem
dzieci i młodzieży.
10. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych.
11. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i
dzieci mających do niej utrudniony dostęp.
12. Prowadzenie działalności charytatywnej.
Par. 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz
wspomaganie osób i podmiotów realizujących powyższe cele.
2. Organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów,
konkursów i imprez, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi
wyżej celami.
3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki oraz opieki i wychowania dzieci i
młodzieży.
4. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej upowszechniającej
problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji.
5. Propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w
kraju jak i zagranicą.
6. Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym
celami Fundacji.
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji obiektów służących poprawie zdrowia.
8. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) programów i
przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową,
oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

10. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
Par. 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Par. 11
Fundacja realizuje swoje cele siłami własnymi lub we współpracy z władzami
samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościołami w zakresie
zgodnym z celami Fundacji.
Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
Par. 12
1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski, wniesiony przez
Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2. Na fundusz założycielski, w kwocie 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)
składają się wpłaty pieniężne wniesione przez:
a/ Fundatora Dorotę Elżbietę Kuligowską - w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset
złotych);
b/ Fundatora Roberta Krzysztofa Kuligowskiego - w kwocie 500 PLN (słownie:
pięćset złotych);
c/ Fundatora Marzenę Joannę Burnos-Gąszczyk - w kwocie 500 PLN (słownie:
pięćset złotych).
d/ Fundatora Grzegorza Aleksandra Gąszczyka - w kwocie 500 PLN (słownie:
pięćset złotych).
Osoby wymienione powyżej w dalszej części niniejszego statutu zwane są
"Fundatorami".
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
4. Dochody Fundacji pochodzą z:
a/ funduszu założycielskiego

b/ krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
c/ dotacji, datków i subwencji;
d/ dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek publicznych, w
rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, prowadzonych przez Fundację;
e/ dochodów z majątku Fundacji;
f/ zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
g/ operacji finansowych.
Par. 13
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a/ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu
Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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/ przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji 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/ wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio
związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
d/ zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Par. 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku
znacznie przewyższa długi spadkowe.
Par. 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
3. We wszelkich kwestiach majątkowych i związanych z prowadzoną przez
Fundację działalnością gospodarczą oświadczenia woli składa Zarząd Fundacji.
4. Całość uzyskanych przez Fundację dochodów przeznaczana jest na realizację
celów statutowych.
Rozdział IV.
ORGANY FUNDACJI
Par. 17
1. Organami Fundacji są:
a/ Rada Fundacji;
b/ Zarząd Fundacji.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania
danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Rozdział IVa.
RADA FUNDACJI
Par. 18
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób.
3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, wymienieni w par. 12,
pkt.2

4. Rada Fundacji może w każdym momencie powołać w skład Rady Fundacji
kolejne osoby, z zastrzeżeniem postanowienia o liczebności Rady, określonego w
punkcie 1 niniejszego paragrafu.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, organizuje i kieruje jej pracą oraz
reprezentuje Radę na zewnątrz.
6. 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;
c/ za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Par. 19
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu
Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
Par. 20
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Rady Fundacji
zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnego
członka Rady lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zwołanie posiedzenia następuje w
formie, miejscu i terminie umożliwiającym wszystkim członkom Rady wzięcie
udziału w posiedzeniu.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje w przypadku:
a/ustąpienia członka Rady – ustąpienie staje się skuteczne w momencie złożenia
stosownej, pisemnej deklaracji przez ustępującego członka Rady na ręce
Przewodniczącego Rady;
b/ odwołania ze składu Rady – odwołanie następuje w drodze jednomyślnej
uchwały, przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady. W razie
niemożności zwołania posiedzenia wszystkich członków Rady, uchwała o

odwołaniu, z zastrzeżeniem jednomyślności wszystkich poza odwoływanym
członkiem Rady, może zostać podjęta na posiedzeniu, na którym obecne będzie co
najmniej 2/3 członków Rady. Fundatorzy nie mogą być odwołani ze składu Rady;
c/ śmierci członka Rady.
Par. 21
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
a/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa;
b/ powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
Fundacji;
c/ wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
d/ zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji;
e/ uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
f/ ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków;
g/ ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji;
h/ ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
i/ uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie
proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian;
j/ podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu
oddziału Fundacji;
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.

Rozdział IVb.
ZARZĄD FUNDACJI
Par. 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Pierwszym Prezesem
Zarządu jest, powołany przez Radę Fundacji, Piotr Wróblewski. Kadencja
pierwszego Zarządu upływa 30 kwietnia 2016 roku.
2. Członkowie Zarządu powoływani są łącznie na trzyletnią kadencję, z
zastrzeżeniem innego okresu kadencji pierwszego Zarządu, określonego w punkcie
uprzednim. W razie powołania w skład Zarządu w trakcie trwania kadencji,
kadencja tak powołanego członka Zarządu upływa wraz z upływem kadencji
pozostałych jego członków. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej
niż jedną kadencję.
3. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby, jest ona jednocześnie Prezesem
Zarządu Fundacji. W razie powołania więcej niż jednej osoby w skład Zarządu,
Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu sprawuje nadzór i
organizuje pracę Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a/ wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu;
b/ choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania tej funkcji;
c/ niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa)
miesiące;
d/ nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
e/ istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
Par. 23
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Par. 24
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
b/ zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
c/ ustalanie wielkości zatrudnienia;
d/ w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;
e/ uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o
założenia uchwalone przez Radę Fundacji;
f/ realizacja programów działania Fundacji;
g/ sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego
przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji
zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a
następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie
sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach
internetowych Fundacji;
h/ realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
i/ uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji;
j/ występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
Par. 25
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji
oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez
Fundację.

Par. 26
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na
posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Rozdział V.
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
Par. 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o
którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go
instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
Rozdział VI.
ZMIANY STATUTU
Par. 28
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.
Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Par. 29
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
Par. 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy.

