Statut Fundacji – tekst jednolity, wersja redakcyjna

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja „Krok do natury”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra Bętkowskiego,
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 5 marca 2018 roku, działa na
podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wągrowiec.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju
i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundacja może tworzyć biura, powoływać oddziały, filie, spółki i inne podmioty służące do
realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania Fundacji.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu.
7. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§3
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.
§4
I.

Celami Fundacji są:
1. Propagowanie sportu, rekreacji ruchowej i zdrowego trybu życia.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz
treningu sportowego.
3. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez angażowanie do
rywalizacji sportowej.
4. Integracja pokoleń poprzez wspólne uczestniczenie w zawodach sportowych.
5. Promowanie i organizacja wolontariatu.
6. Działalność charytatywna.

§5
I.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Organizowanie imprez sportowych.
2. Prowadzenie strony internetowej.
3. Działalność wydawniczą.
4. Organizowanie warsztatów, konferencji, szkoleń, seminariów, festiwali i akcji
promocyjnych.
5. Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami.
6. Organizowanie praktyk studenckich.
7. Współpracę

ze

środkami

masowego

przekazu,

organizacjami

publicznymi

i pozarządowymi.
8. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
10. Wspieranie inicjatyw społecznych.
11. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych.
II.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

III.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

IV.

Środki uzyskiwane przez Fundację z działalności gospodarczej w całości są przekazywane na
cele statutowe Fundacji.

V.

Decyzję o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej oraz zmianach w zakresie
prowadzonej działalności podejmuje Fundator.

VI.

Fundator wskazuje, iż Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących
zakresach:
Sekcja G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC
MOTOCYKLE
47.1

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.19

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.9

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Sekcja R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
93.1

Działalność związana ze sportem

93.12

Działalność klubów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Sekcja P - EDUKACJA

85.1

Placówki wychowania przedszkolnego

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

85.51

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
86.9

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

ROZDZIAŁ II
Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych
00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek i depozytów bankowych,
f.

odpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
ROZDZIAŁ III
Władze Fundacji
I.

Zarząd Fundacji:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej

Zarządem

jest organem obligatoryjnym

Fundacji

powoływanym przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Fundator może zostać powołany jako członek zarządu Fundacji.
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora w każdym czasie.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania, śmierci, utraty praw
obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

8. Zarząd może pobierać za swoje czynności wynagrodzenie, może być zatrudniony na
podstawie umowy o pracę lub pozostawać z Fundacją w stosunku prawnym
wynikającym z umów cywilnoprawnych.
II.

Uprawnienia Zarządu:
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d. uchwalanie regulaminów,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji.

III.

Posiedzenia Zarządu:
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek
pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały są podejmowane w obecności co
najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Z

tytułu

pełnienia

swoich

funkcji

członkowie

Zarządu

mogą

otrzymywać

wynagrodzenie.
IV.

Sposób reprezentacji:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu
samodzielnie.
ROZDZIAŁ IV
Zmiana Statutu

1. Zmiana statutu, w tym także celu działalności Fundacji może nastąpić w drodze uchwały
Fundatora.
2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator w drodze uchwały.

4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
ROZDZIAŁ V
Pełnomocnictwa
1. Fundator może ustanowić pełnomocnika do wykonywania przysługujących mu uprawnień
względem Fundacji (Pełnomocnik). Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego - pod
rygorem nieważności, a jego odpis winien zostać złożony Zarządowi Fundacji pod rygorem jego
bezskuteczności względem Fundacji. Udzielone pełnomocnictwo nie gaśnie z chwilą śmierci
Fundatora.
2. W przypadku śmierci Fundatora bez powołania Pełnomocnika, Fundacja, kierowana przez
Zarząd, prowadzić będzie działalność aż do momentu uznania przez Zarząd, że został osiągnięty
cel, dla którego Fundacja została powołana lub do wyczerpania możliwości organizacyjnych
oraz środków finansowych, a następnie ulegnie likwidacji.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator wraz z Zarządem Fundacji w drodze
uchwały.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatora i Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej
organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły rok
kalendarzowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie znajdują w szczególności
przepisy ustawy o fundacjach oraz obowiązujące przepisy prawa.
6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy w Poznaniu.
Piotr Bętkowski
Fundator - Prezes Zarządu

