STATUT FUNDACJI
pod nazwą
„FUNDACJA AKADEMIA SPORTU PRO-AM”
z dnia 14 października 2015 r.
zmieniony uchwała Zarządu z dnia 17 listopada 2015 r.
- tekst jednolity
§1 [Nazwa Fundacji]
1. Fundacja o nazwie „FUNDACJA AKADEMIA SPORTU PRO-AM”, zwana dalej:
„Fundacją” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa
polskiego, postanowień niniejszego statutu oraz aktów wydawanych na jego podstawie.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorkę MARZENĘ DOMINIKĘ
PRYZMONT, PESEL: 87031500947, zwaną dalej: „Fundatorką” aktem fundacyjnym
(oświadczeniem o ustanowieniu fundacji) sporządzonym w formie aktu notarialnego
przed Olimpią Balcerzak – notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej w
Warszawie przy Alei Krakowskiej nr 264, lok. 111, Rep A Nr 1862/2015, w dniu 14
października 2015 r.
§2 [Siedziba Fundacji]
Siedzibą Fundacji jest Warszawa
§3 [Majątek Fundacji]
1. Majątek Fundacji stanowić będzie:
a. Fundusz Założycielski, na który składa się następujący składnik majątkowy:
kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
przeznaczona przez Fundatorkę na realizację jej celów statutowych;
b. Majątek nabyty przez Fundację w trakcie jej trwania, obejmujący wszelkie
składniki materialne lub niematerialne, takie jak w szczególności: pieniądze,
papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne
lub prawa, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do
baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe,
wzory przemysłowe, wzory użytkowe).
2. Majątek Fundacji może pochodzić ze wszelkich źródeł prawnie dozwolonych,
zarówno od Fundatora, jak i od innych podmiotów ze źródeł następujących:
a. Spadki, darowizny, zapisy oraz zapisy windykacyjne;
b. Środki publiczne pozyskiwane w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz
granty, w tym środki pieniężne pozyskane z funduszy unijnych;
c. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.), o której mowa w art. 28

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie („Dz. U. z 2014 r., nr 715), (dalej:
„ustawa o sporcie”);
d. Dochody ze zbiórek publicznych, lokat bankowych, nawiązek;
e. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
f. Dochody z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, dywidend lub
emisji weksli;
g. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
h. Świadczenia pieniężne na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa
cywilnego i przepisach podobnych.
Fundusz Założycielski służy realizacji Celów Statutowych Fundacji.
Nabycie przez Fundację w drodze spadku, zapisu, zapisu windykacyjnego lub
darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne
od podatku od spadków i darowizn.
Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje Zarząd i winien przy tym kierować się wolą
Fundatorki, Celami Statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi
aktami wydanymi na jego podstawie.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe.
Dochód z podejmowanej przez Fundację działalności winien być przeznaczany i
wydatkowany na Cele Statutowe, w szczególności może być on przeznaczany i
wydatkowany na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
służących bezpośrednio realizacji tych celów jak i opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.
O przeznaczeniu dochodu Fundacji decyduje Zarząd w drodze uchwały. W braku
podjęcia stosownej uchwały, uważa się, iż dochód przeznaczony jest na Cele
Statutowe.
Szczegółowe zasady prowadzenia działalności i gospodarki finansowej przez
Fundację określi uchwała Zarządu.
§4 [Cele działalności Fundacji]

1. Celem statutowym Fundacji jest: działalność społecznie użyteczna w zakresie
kultury fizycznej i sportu, w szczególności ich rozwój, upowszechnianie,
wspieranie, wspomaganie i propagowanie („Cele statutowe”).
2. Cele Statutowe Fundacja może realizować także jako organizacja pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), jeśli uzyska ona status takiej
organizacji.
§5 [Zasady działalności Fundacji]
1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z dniem wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
2. Fundacja jest apolityczna.
3. Fundacja jest powoływana na czas nieokreślony (nieoznaczony).
4. Fundacja ma prawo używać pieczęci i symboli według wzorów zatwierdzonych przez
Fundatora lub Zarząd.

5. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
niemającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
6. Organami nadzoru nad Fundacją są:
- Minister właściwy ze względu na cele Fundacji, to jest minister właściwy do spraw kultury
fizycznej i sportu (Minister Sportu i Turystyki).
- starosta właściwy ze względu na siedzibę Fundacji, tj. Prezydent Miasta Warszawy pełniący
funkcję Starosty.
§6 [Formy działalności Fundacji]
1. Fundacja realizuje swoje Cele Statutowe we wszelkich formach prawnie
dozwolonych, w szczególności poprzez następujące działania:
a. prowadzenie działalności sportowej w formach przewidzianych przez
właściwe przepisy;
b. członkostwo w polskich i międzynarodowych organizacjach sportowych, w
tym w Polskim Związku Tenisowym, po uzyskaniu stosownej licencji.
c. udział we współzawodnictwie sportowym, udział w klasyfikacji klubowej,
udział w akcjach i programach;
d. organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w szczególności turniejów, rozgrywek ligowych,
zawodów sportowych, pikników, happeningów;
e. realizacja programów szkolenia sportowego;
f. zakup sprzętu sportowego;
g. wspieranie finansowe organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w
tych zawodach oraz korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego;
h. ustanawianie i finansowanie stypendiów sportowych dla zawodników, jak i
innych stypendiów i nagród dla osób osiągających wyniki sportowe;
i. organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia, uprawianie sportu,
aktywność fizyczną i walkę z otyłością;
j. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w szczególności poprzez
wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji promujących lub
propagujących kulturę fizyczną i sport;
k. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które mogą
przyczynić się do rozwoju sportu i kultury fizycznej, w szczególności
świadomości społecznych w tych dziedzinach;
l. specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów z zakresu
kultury fizycznej i sportu;
m. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i
zagranicznymi organizacjami w zakresie Celów Statutowych Fundacji;
n. udzielanie finansowego, organizacyjnego i rzeczowego wsparcia (w tym
również w formie darowizn lub innych nieodpłatnych świadczeń) podmiotom
realizującym cele statutowe Fundacji w kraju i za granicą lub podmiotom
realizującym cele identyczne lub podobne jak realizowane przez Fundację, w

tym również komercyjnym podmiotów gospodarczych, osobom
potrzebującym;
Działalność statutowa Fundacji będzie miała charakter niedochodowy.
2. Fundacja może tworzyć związki sportowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o sporcie jak
i przystępować do już istniejących związków sportowych..
3. Treść Statutu jest zgodna z ustawą o sporcie.
4. Do realizacji Celów Statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników, zawierać
umowy zlecenia lub o dzieło jak i współpracować z wszelkimi podmiotami (osobami
fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niemającymi
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) we wszelkich
dopuszczalnych przez prawo formach.
§7 [Zakres działalności Fundacji]
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania Celów Statutowych może ona
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może
działać na terenie całego kraju (więcej niż na terenie jednego województwa).
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
3. Realizacja Celów Statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z
instytucjami państwowymi lub międzynarodowymi, jednostkami samorządu
terytorialnego i ich związkami, innymi organami władzy publicznej, organizacjami
społecznymi, instytucjami, podmiotami prywatnymi, organizacjami pożytku publicznego i
innymi podmiotami
4. Fundacja może tworzyć krajowe i zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa, zakłady,
filie, biura, a także przystępować do spółek.
§8 [Organy Fundacji]
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd (organ zarządzający) oraz
b) Rada Fundacji (organ kontrolno-doradczy)
2. Jeśli przepisy prawne lub Statut nie wskazują, jaki organ dokonuje danej czynności,
wówczas czynności tej dokonuje Zarząd (domniemanie kompetencji Zarządu).
§9 [Zarząd]
1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacją, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje
na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) członka – Prezesa (Zarządu) Fundacji.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: MARZENA PRYZMONT, 87031500947..
4. Kadencja członków Zarządu jest bezterminowa. W przypadku pierwszego składu Zarządu
rozpoczyna się z dniem 14 października 2015 r.
5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji.
6. W umowach między Fundacją a członkiem jej Zarządu (w tym w umowach o pracę)

Fundację reprezentuje Rada Fundacji.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
8. Zarząd może ustanowić prokurenta.
9. Obowiązki Zarządu: prowadzi sprawy Fundacji w ten sposób, aby to było zgodne z
przedmiotem jej działalności i służyło realizacji jej Celów Statutowych.
10. Uprawnienia (kompetencje) Zarządu;
- uchwalanie rocznych planów finansowych;
- opracowywanie i składanie sprawozdań z zarządu majątkiem Fundacji oraz jej
działalności;
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji – Zarząd jest organem
zatwierdzającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;
- podejmowanie decyzji o przeznaczeniu jak i wydatkowaniu dochodów Fundacji, w
tym na Cele Statutowe;
- przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i zapisów windykacyjnych;
- tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im
regulaminów organizacyjnych;
- ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz innych osób, o których
mowa w §6 ust. 4;
- organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
- wszelkie inne kompetencje, jeśli przepisy prawne jak i Statut nie wskazują organu
właściwego do dokonania danej czynności (zgodnie z §8 ust. 2 Statutu).
§10 Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji nie jest organem zarządzającym.
Rada Fundacji składa się z 1(jednego członka).
W skład Rady Fundacji wchodzi: ALICJA PRYZMONT, PESEL: 53050303142
Do kompetencji Rady Fundacji należy
a) reprezentowanie Fundacji w umowach z członkiem zarządu;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
c) powołanie biegłego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego;
d) powoływanie nowego członka zarządu w razie jego śmierci lub rezygnacji;
e) wykonywanie czynności i decyzji koniecznych dla funkcjonowania Fundacji w
przypadku gdy brak jest członków zarządu lub też nie jest on w stanie wykonywać
swoich funkcji (w szczególności Rada Fundacji może wówczas powołać nowego
członka Zarządu, ustanowić prokurenta lub pełnomocnika) – do czasu powołania
członka Zarządu lub ustanowienia kuratora.
5. W przypadku śmierci członka Rady Fundacji nowego członka Rady powołuje Zarząd.
§11[Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej]
1.
2.
3.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów.
Dochody z tytułu działalności gospodarczej Fundacji są przeznaczone na działalność
statutową.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub

4.
5.
6.
7.

przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Fundacji (np. zakład) jak i poprzez bycie
przez Fundację wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki, w tym także jednoosobowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konsorcjantem w konsorcjum wewnętrznym
lub zewnętrznym, członkiem spółdzielni lub holdingu jako jednostka kontrolująca lub
kontrolowana lub jako holding powierniczy, lub też członkiem koncernu.
Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona zarówno w kraju, jak i za
granicą.
Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
Fundacji wynosi 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).
Przeważający przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje 63.12.Z
Działalność portal internetowych
Pozostały przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
§12 [Zmiana Celów lub Statutu]
1. Zmiana Celów Statutowych Fundacji oraz Statutu jest dopuszczalna na warunkach
określonych poniżej, pod warunkiem jej zgodności z zasadami działania Fundacji
opisanymi w §5.
2. Zmiana może polegać na zmianie całego Statutu lub jego części, w tym także w
zakresie dotyczącym Celów Statutowych Fundacji.
3. Prawo do zmiany statutu przysługuje
a. Zarządowi;
b. Radzie Fundacji – w razie śmierci członka Zarządu do czasu powołania
nowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bieżącego funkcjonowania
Fundacji;
4. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym Celów Statutowych Fundacji może być
dokonana tylko wtedy, gdy Fundacja zamierza podjąć działalność społecznie lub
gospodarczo użyteczną, która nie jest wymieniona w §4 (rozszerzenie Celów
Statutowych) lub też wtedy, gdy zachodzi konieczność wykreślenia któregoś z Celów
Statutowych, który stał się sprzeczny z prawem, utracił charakter społecznie lub
gospodarczo użyteczny lub też stał się niewykonalny.
§13 [Dopuszczalność i warunki połączenia z inną Fundacją]
Połączenie Fundacji z inną fundacją może być dokonane:
- poprzez przeniesienie całego majątku Fundacji na fundację przejmującą (łączenie się
przez przejęcie);
- przez zawiązanie nowej fundacji, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się
fundacji (łączenie się przez zawiązanie nowej fundacji)
- poprzez przejęcie przez Fundację jako fundację przejmującą majątku innej fundacji.
§14 [Likwidacja Fundacji]

1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona, lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2.

W przypadku śmierci Fundatorki Rada Fundacji lub powołany przez nią Zarząd może
podjąć samodzielnie decyzję o likwidacji Fundacji, pod warunkiem jednak, iż środki
majątkowe Fundacji przeznaczone będą wówczas na rzecz istniejącej lub mającej
powstać fundacji, powołanej przez Fundatorkę odpowiednio za życia lub w testamencie,
jeśli taka fundacja została powołana w ten sposób.
3.
W razie likwidacji Fundacji jej środki majątkowe są przeznaczone na cele statutowe
związane z działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w szczególności mogą
przeznaczone na utworzenie nowej fundacji lub też na rzecz już istniejącej fundacji
mające takie cele statutowe. W szczególności mogą być one przeznaczone na rzecz
istniejącej lub mającej powstać fundacji, powołanej przez Fundatorkę odpowiednio za
życia lub w testamencie.
Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator, którym jest Prezes Fundacji, a w razie
4.
braku Prezesa – powołuje go Rada Fundacji.
Do obowiązków likwidatora należy:
5.
- zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
- wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swojej
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia;
- sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
- sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
- ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
- zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru;
- przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§15 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji mogą podlegać skonkretyzowaniu w
podejmowanych przez Zarząd uchwał.
Spory majątkowe, których stroną jest fundacja, rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby
Fundacji.
Do dnia 31 marca każdego roku Fundacja składa właściwemu Ministrowi przygotowane
i podpisane przez Zarząd sprawozdanie ze swojej działalności.
Niniejszy Statut obowiązuje od dnia: 14 października 2015 r.

……………………….
MARZENA PRYZMONT
FUNDATORKA – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
(podpis, data i miejsce)

