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Statut Fundacji Kultury Deskorolki 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Kultury Deskorolki", zwana dalej „Fundacją", została ustanowiona 
przez Łukasza Gawąda, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 
154/2019, sporządzonym w dniu 06.02.2019 roku przez notariusza Rafała Miklaszewskiego, 
prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Józefa Sarego 19/2.  

§ 2 

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na 
podstawie przepisów prawa oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i niniejszego Statutu, zwanego dalej „Statutem”. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Bukowno.  

§ 4 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.  

§ 5 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 6 

1. Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także przystępować do spółek i fundacji.  
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację 

celów statutowych. 
§ 7 

1. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy Fundacji w języku angielskim tj. „Skate Culture 
Foundation”.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji. 
4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji wraz z zaznaczeniem 

siedziby, numeru rejestrowego Fundacji, a także ewentualnego wyróżniającego ją znaku 
graficznego.  

§ 8 

Fundacja może ustanowić dyplomy, certyfikaty i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez 
Fundację.  

 

 

 

 

 

Rozdział II. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9 

Celami Fundacji są: 

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  
2. promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu; 
3. promowanie zdrowego trybu życia i aktywności sportowej oraz aktywnego spędzania czasu 

wolnego;   
4. udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom;  
5. działalność wspomagająca promocję i rozwój sportów miejskich; 
6. praca na rzecz profesjonalizacji sportu; 
7. działalność szkoleniowa, edukacyjna, w tym również polegająca na kształceniu sportowym, 

artystycznym i w zakresie rozwoju osobistego;  
8. tworzenie przestrzeni i miejsc służących uprawianiu sportu;  
9. promocja młodych sportowców; 
10. pomoc w realizacji kreatywnych i wartościowych przedsięwzięć;  
11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;   
13. działalność na rzecz promocji współpracy organów administracji oraz podmiotów 

gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem; 
14. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 

statutowej Fundacji. 
 

§ 10 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:  
• organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych, wydarzeń promujących 

sport i kulturę fizyczną; 
• organizowanie i prowadzenie imprez promujących rozwój lokalnych społeczności i kultury;  
• organizowanie kampanii promujących kulturę fizyczną i sport;  
• działalność szkoleniową oraz edukacyjną; 
• organizowanie konkursów, finansowanie nagród i stypendiów;  
• organizowanie działalności klubów sportowych;  
• organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji;  
• propagowanie, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów promujących 

sport i kulturę fizyczną lub sporty miejskie;  
• nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi 

w zakresie celów Fundacji;  
• nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi 

organizacjami w zakresie celów Fundacji;  
• podejmowanie działań mających na celu zapewnienie środków finansowych na realizację 

celów i zadań statutowych Fundacji.  
2. Fundacja realizuje swoje cele samodzielnie lub przez inne osoby fizyczne i prawne.   
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w Statucie. 

 

§ 11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.  

Rozdział III. 
Majątek i dochody Fundacji  
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§ 12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych, która to kwota wniesiona jest 
w całości przez Fundatora oraz nieruchomości, środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację 
w czasie jej działalności.  

 

§ 13 

1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu 
założycielskiego oraz z dochodów Fundacji.  

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  
1. darowizn, spadków, zapisów; 
2. dotacji, datków i subwencji;  
3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych 

przez Fundację;  
4. dochodów uzyskanych z organizacji szkoleń, seminariów i konferencji;  
5. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;  
6. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi. 

 

§ 14 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1. 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”; 

2. 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;  

3. 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;  

4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie.  
 
 

§ 15 
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile cel nie został zdefiniowany przez osobę przekazującą środki.   
 

§ 16 
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.  
 

 
§ 17 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
3. Fundacja odpowiada za zobowiązania do wysokości swojego majątku.  
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Rozdział IV. 

Organy Fundacji  
 

§ 18 
1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, dalej zwany „Zarządem".  
2. Fundator może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej "Radą".  
3. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników, zleceniobiorców i 

wolontariuszy. 
§ 19 

1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora na trzyletnią 
kadencję.  

2. Fundator może objąć funkcję Członka lub Prezesa Zarządu.  
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundator wyznacza Prezesa Zarządu. 
4. Funkcję Prezesa lub Członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną ilość kadencji.   
5. Fundator może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd przed upływem 

kadencji.  
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji;  
b. odwołania członka Zarządu;  
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej;  
d. śmierci członka Zarządu. 

7. W wypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, jego 
kompetencje w zakresie powoływania Zarządu i zmian jego składu przejmuje wskazany wcześniej 
przez Fundatora pisemnym oświadczeniem woli następca.  
 

§ 20 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
a. kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz;  
b. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu i ustaleniu wysokości wynagrodzenia;  
c. uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu;  
d. uchwalanie rocznych planów finansowych;  
e. uchwalanie regulaminu Zarządu;  
f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów; 
g. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich 

tworzeniu;  
h. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;  
i. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek; 
j. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek;  
k. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.  
 

§ 21 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora, 
przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem 
poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  
4. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania 
posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka Zarządu, 
za pomocą faxu na wskazany numer lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez 
poszczególnych członków Zarządu.  
5. Wieloosobowy Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu.  
 

§ 24 
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1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.  
2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów 
statutowych Fundacji.  
 

§ 25 
Sposób reprezentacji 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy 
członek Zarządu samodzielnie.  

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5000 PLN Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.  
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Fundacji bez względu na 

wysokość zaciąganego zobowiązania finansowego.  
 

§ 26 
Rada Fundacji 

1. Fundator może powołać Radę, która stanowi organ nadzorczy i opiniodawczy.  
2. Rada składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na czas nieoznaczony.  
3. Członków Rady powołuje Fundator.  
4. Członkowie Rady: 

a. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organu – są uprawnieni do 
zwrotu udokumentowanych kosztów podróży i zakwaterowania, a także innych 
wydatków, poczynionych w związku z byciem Członkiem Rady, zaakceptowanych 
przez Zarząd; 

b. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;  

c. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji;  
b. odwołania członka Zarządu;  
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej;  
d. śmierci członka Zarządu; 
e. odwołania przez Fundatora. 

6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady.  

7. W wypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, jego 
kompetencje w zakresie powoływania Rady i zmian jej składu przejmuje wskazany wcześniej 
przez Fundatora pisemnym oświadczeniem woli następca. 
 

§ 27 
 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.  
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch 

Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.  
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie, w tym 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy tryb prac Rady określa regulamin, 
uchwalany przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.  
 

§ 28 
Do zadań Rady należy w szczególności: 
a. nadzór nad działalnością Fundacji;  
b. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;  
c. zatwierdzanie programów działalności Fundacji;  
d. zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji;  
e. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 
zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;  
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f. opiniowanie decyzji Fundatora w przedmiocie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub 
likwidacji Fundacji;  
g. ustalanie regulaminu działania Rady.  
 

Rozdział V.  
Tworzenie oddziałów i filii, połączenie fundacji 

 
§ 29 

1. Dla realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały i filie w kraju i za granicą.  
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub filii podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii 

Rady, w przypadku jej powołania.  
§ 30 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady, w 

przypadku jej powołania.  
 

Rozdział VI. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 31 

1. Statut oraz cele Fundacji mogą być zmienione.  
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady, w 

przypadku jej powołania.  
 

§ 32 
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została 

ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.  
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady, w 

przypadku jej powołania.  
3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.  
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.  
5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku 

publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom działającym na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.  
 

 
§ 33 

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister 
Sportu i Turystyki. 

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok 
ubiegły. 
 

§ 34 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.   


