
Statut Fundacji „Miasta Sportu” 

uchwalony w dniu 26 lutego 2015 r. 
  
Rozdział I – Postanowienia ogólne 
  
§ 1 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Miasta Sportu”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez 
Sport Evolution Pawelec i spółka spółka jawna, zwanego dalej „Fundatorem”, działa na podstawie 
prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 
  
§ 2 
Fundacja posiada osobowość prawna. 
  
§ 3 
Siedzibą Fundacji jest  Józefosław. 
  
§ 4 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie w kraju i za granicą. 
4. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i 
fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. 
  
§ 5 
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
  
§ 6 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki. 
  
  
Rozdział II – Cele i zasady działania Fundacji 
  
§ 7 
Celem Fundacji jest promowanie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie  poprzez rozwój, 
upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu, edukowanie w zakresie profilaktyki 
prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców. 
  
§ 8 
Fundacja realizuje swój cel poprzez: 
1. wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego; 
2. wspieranie, rozwój i promocję sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 
3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, jako przeciwdziałanie patologiom 
społecznym; 
4. wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju 
infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy 
rekreacyjno - sportowej; 
5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym; 
6. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej; 
7. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie 
sportu i rekreacji; 
8. promocja klubów i organizacji sportowych; 
9. promocja młodych zawodników; 
10.  edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak 
również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze 
środowiskiem naturalnym; 
11. wspieranie organizacji wydarzeń sportowych; 



12. wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia inicjatyw sportowych, 
13. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji, 
14. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, 
  
  
Rozdział III – Organy Fundacji 
  
§ 9 
Organami Fundacji są: 
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej także „Zarządem”, 
b) Rada Fundacji, zwana dalej także „Radą”. 
  
Zarząd 
  
§ 10 
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na czas 
nieokreślony. 
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania 
członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego z jego członków w każdym 
czasie. 
3. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji. Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji. 
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 
5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje charytatywnie z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Fundator może zdecydować, o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i określić wysokość ich 
wynagrodzenia. 
7. W takich wypadkach umowę z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub przewodniczący Rady 
Fundacji. 
  
§ 11 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do kompetencji 
Rady Fundacji, a w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej 
działania; 
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji; 
h) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji; 
i) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji; 
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. 
  
§ 12 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, niezależnie od ilości członków Zarządu Fundacji składa 
jednoosobowo Prezes Zarządu. 
  
§ 13 
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu. 
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, 
elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków. 
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana 
jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
4. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu. 
Rada Fundacji 
  
§ 14 
1. Fundator powołuje Radę Fundacji, która składa się z dwóch do pięciu osób. 



2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony, przy czym członkowie 
Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 
4. Fundator spośród członków Rady Fundacji wybiera jej przewodniczącego. Przewodniczący kieruje 
pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje charytatywnie, z zastrzeżeniem ust. 6. 
6. Fundator może zdecydować, o przyznaniu członkom Rady Fundacji wynagrodzenia, jednakże w 
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni lub przyznać zwrot 
uzasadnionych kosztów związanych z ich działalnością w Radzie. 
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem: 
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku: 
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 
d) zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji; 
2) śmierci jej członka; 
3) złożenia przez niego rezygnacji; 
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 
  
§ 15 
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością 
Fundacji. 
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działania i planów finansowych oraz sprawozdań z 
ich realizacji sporządzanych przez Zarząd Fundacji, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie 
wieloletnich planów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd; 
b) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 
c) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie do zaopiniowania przez Fundatora lub 
Zarząd; 
d) zawieranie umów z członkami Zarządu; 
e) powoływanie biegłego rewidenta. 
3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do: 
a) żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących Fundacji; 
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
  
§ 16 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy, na 
wniosek Zarządu  lub Fundatora. 
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady 
Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu przez pozostałych członków Rady Fundacji. 
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie, 
elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, 
Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby. 
6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku oddania równej liczby 
głosów decyduje głos prowadzącego obrady. 
7. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania 
pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. 
  
  
Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji 
  
§ 17 



1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10 000 zł. z czego kwota 1 000 złotych 
przeznaczona na działalność gospodarczą, oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji. 
2. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
a. dochodów z majątku Fundacji, 
b. darowizn, spadków, zapisów, 
c. subwencji osób prawnych, 
d. dotacji ze środków publicznych, 
e. subwencji oraz grantów, 
f. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
g. nawiązek sądowych, 
h. 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, 
i. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
j. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
k. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, 
l. działalności odpłatnej pożytku publicznego, 
m. aukcji internetowych, 
n. kredytów i pożyczek.  
3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji lub dotacji, mogą być użyte na 
realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 
5. Majątek Fundacji nie może być: 
a) wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do 
Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z 
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 
b) przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 
c) wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 
6. Fundacja nie może na szczególnych zasadach nabywać towarów ani usług od podmiotów, w 
których uczestniczy Fundator, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 
  
§ 18 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu 
spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny 
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjecie spadku może nastąpić tylko z 
dobrodziejstwem inwentarza. 
  
  
Rozdział V - Działalność gospodarcza 
  
§ 19 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w 
odrębnych przepisach. 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 
1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku 
2) 58.11.Z Wydawanie książek 
3) 58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
4) 58.13.Z Wydawanie gazet 
5) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
6) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
7) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
8) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów  telewizyjnych 
9) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami 
telewizyjnymi 
10) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 



11) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
12) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
13) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami  informatycznymi 
14) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
15) 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność 
16) 63.12.Z Działalność portali internetowych 
17) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
18) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
19) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 
20) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów 
finansowych 
21) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
22) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
23) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
24) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 
25) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
26) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) 
27) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
28) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
29) 74.20.Z Działalność fotograficzna 
30) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
31) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 
32) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 
33) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
34) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 
35) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 
36) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 
37) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 
38) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i próbnych produktów, z wyłączenie praw chronionych 
prawem autorskim 
39) 78.10.Z Działalność związana w wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
40) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
41) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 
42) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
43) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
44) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
45) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
46) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie 
47) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 
48) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
49) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura 
50) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 
51) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
52) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
53) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
54) 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
56) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
57) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
58) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
59) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
60) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
61) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 
62) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  



Rozdział VI – Postanowienia końcowe 
  
§ 20 
1. Statut Fundacji może być zmieniony przez Fundatora. 
2. W przypadku otwarcia likwidacji Fundatora, jest on zobowiązany wyznaczyć podmiot, który przejmie 
jego prawa i obowiązki wynikające z niniejszego statutu. 
  
§ 21 
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, w razie 
osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w innych przypadkach uniemożliwiających 
prowadzenie działalności statutowej. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji, powołując jednocześnie likwidatora 
Fundacji. 
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje instytucjom 
wskazanym przez Zarząd lub Fundatora, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi 
Fundacji. 
  
§ 22 
1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna w dniu 
rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2015 r. 
2. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu w przypadkach określonych przez obowiązujące 
przepisy. Biegłego rewidenta powołuje Rada Fundacji. 

 


