
STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I REKREACJI
„DRUŻYNA”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Sportu i Rekreacji DRUŻYNA”, zwana dalej 

„Fundacją” została ustanowiona przez Jacka Pacholczyka i Ryszarda Plutę zwanymi dalej

„Fundatorami” Aktem Notarialnym z dnia 18 sierpnia 2016 r. Repertorium A nr 

3578/2016p., sporządzonym przez Annę Wyrozębską zastępcę notarialnego notariusz Beaty 

Waszkiewicz.

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

fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.2003 z późniejszymi zmianami., a 

także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. a dnia 29 maja 2003 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku towarowego.

4. Fundacja używa pieczątki z napisem wskazującym jej siedzibę.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za 

granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem w 

wybranych językach obcych.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister Sportu.



ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celami działania Fundacji są:

1. krzewienie kultury fizycznej;

2. podtrzymywanie i rozwijanie więzi środowiska weteranów koszykówki;

3. wspieranie weteranów koszykówki w utrzymaniu aktywności fizycznej;

4. działalność charytatywna, w tym ze szczególnym ukierunkowaniem na wsparcie dla ludzi

związanych ze środowiskiem koszykówki.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie uczestnictwa w regularnych rozgrywkach amatorów i weteranów w kraju i za

granicą;

2. organizowanie wyjazdów i uczestnictwa amatorów i weteranów w okolicznościowych 

turniejach towarzyskich w kraju i za granicą;

3. organizowanie wyjazdów i uczestnictwa amatorów i weteranów w turniejach koszykówki w 

kraju i za granicą;

4. organizowanie spotkań i wydarzeń środowiskowych;

5. organizowanie zajęć treningowych;

6. organizowanie zbiórek rzeczy i funduszy;

7. finansowe i organizacyjne wspieranie podopiecznych Fundacji;

8. organizowanie szkoleń dedykowanych podopiecznym Fundacji - branżowych związanych z 

koszykówką (przepisy gry, przepisy sędziowskie itp.) jak i zawodowych (o różnym profilu 

zawodowym, których celem będzie ułatwienie zdobycia zawodu lub przekwalifikowania się 

zawodowego)

§ 9

Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.



ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy

złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości

pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem.

§ 12

1. Dochodami Fundacji są:
a) Darowizny, spadki, zapisy - zarówno krajowe jak i zagraniczne;

b) Subwencje osób prawnych;

c) Dotacje;

d) Dochody z kwest oraz imprez publicznych i prywatnych;

e) Odsetki i depozyty bankowe;

f) Dochody z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, 

papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 

kapitałowym;

g) Dochody z festiwali, konkursów, licytacji;

h) Nawiązki przyznawane przez właściwy organ;

i) Świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 kc;

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być 

użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile 

ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochód osiągnięty prze Fundację będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

5. Fundacja nie może przeznaczyć więcej niż 10% dochodów na obsługę i swoje utrzymanie.



ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

a) Fundatorzy

b) Rada Fundacji

c) Zarząd Fundacji

§ 14

FUNDATORZY

1. Do kompetencji Fundatorów należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

b) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji: każdego z członków samodzielnie

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie 

członkom tych organów absolutorium z działania;

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji;

e) zmiany Statutu Fundacji.

2. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.

3. Fundatorzy podejmują postanowienia samodzielnie lub na wniosek pozostałych organów 

Fundacji.

§ 15

Każdy z fundatorów może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub do Rady Fundacji.

§ 16

RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

2. Członków Rady Fundacji powołują każdorazowo Fundatorzy. Każdy z członków Rady 

Fundacji może być w każdym czasie odwołany.

3. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji;

b) odwołania przez Fundatorów w drodze pisemnego postanowienia;

c) śmierci.

4. Rada Fundacji powoływana jest na roczną kadencję z możliwością ponownego wyboru do 

niej na kolejną kadencję.

§ 17



Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez 

niego członek Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub z 

inicjatywy każdego z Fundatorów.

3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno dotrzeć 

do każdego członka Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji obraduje:

a) na posiedzeniach;

b) korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).

5. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel zarządu Fundacji za 

zgodą Rady Fundacji wyrażoną w dowolny sposób.

6. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć każdy z Fundatorów.

§ 19

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 20 
Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. nadzorowanie działalności zarządu Fundacji;

2. prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;

3. badanie stanu majątkowego Fundacji, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań 

merytorycznych Fundacji i sprawozdań Finansowych Fundacji;

4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji;

5. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;

6. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

7. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

8. wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji;

9. opiniowanie sprawozdań Zarządu Fundacji z rocznej działalności Fundacji;

10. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub upoważnione do tego

osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;

11. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności 

Zarządu Fundacji, w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenie nieruchomości, 

zaciąganie kredytów lub pożyczek, udzielanie poręczeń majątkowych powyżej kwoty 



50 000 zł;

12. opiniowanie wniosków Zarządu Fundacji lub każdego z Fundatorów w zakresie udzielania 

szczególnego wsparcia indywidualnym osobom.

§ 21

ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze 

uchwały na jednoroczną kadencję. Fundatorzy powołując Zarząd wskazują prezesa zarządu 

Fundacji.

2. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku:

a) rezygnacji;

b) odwołania przez Fundatorów w drodze pisemnego postanowienia;

c) śmierci.

§ 22

1. Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji Fundatorów i rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji 

samodzielnie lub dwóch jego członków.

3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykła większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jego składu, niemniej niż dwóch członków zarządu w przypadku zarządu 

wieloosobowego.

4. Formy uchwały Zarządu Fundacji wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego 

zarządu.

5. Zarząd Fundacji jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodą Fundatorów przed dokonaniem 

rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości 

przekraczającej 25 000 zł jednorazowo.

6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes 

Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Zarządu Fundacji.. 

Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej). Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być obecni członkowie rady 

Fundacji lub Fundatorzy.

7. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych w Statucie Fundacji do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatorów, w 

tym w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;



b) koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

c) administrowanie majątkiem Fundacji;

d) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji;

e) sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji.

§ 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie;

b) Dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji łącznie.

2. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować samodzielnie każdy z członków 

Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§ 24

1. Dopuszcza się rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest przez 

zmianę Statutu Fundacji.

2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady Fundacji:

a) w razie osiągnięcia swoich celów dla których została powołana;

b) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku;

c) w przypadku śmierci któregoś z Fundatorów.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 

odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora bądź w przypadku ich 

braku przez Radę Fundacji.

§ 26

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.



ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Dla usprawnienia realizacji celów Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenia takie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel

Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Ministra

Sportu.


