Statut fundacji JUMP for SPORT

Postanowienia ogólne.
§1
1. Maciej Kliś, zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił mocą swego oświadczenia w
formie aktu notarialnego złożonego w dniu 9 grudnia 2015 przed Notariuszem mgr
Renata Olejnik w Kancelarii Notarialnej w Żywcu, Rep. A Nr 4717/2015 Fundację o
nazwie: JUMP for SPORT , zwaną dalej „Fundacją”.
2. Fundacja działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.
U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm).
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku i nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
7. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy Fundacji wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
8. Fundator może być członkiem organów Fundacji.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko – Biała, ul. Rejtana 3
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów
współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
Cele Fundacji
§3
Celami Fundacji są:
a) aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne
b) propagowanie kultury fizycznej, upowszechnianie umiejętności sportowych
,
szerzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
c) budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży o korzystnym wpływie wysiłku
fizycznego na ich rozwój psychofizyczny
d) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki i rozwoju
sportowego,
e) kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci i młodzieży poprzez sport ,
wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu sportowej rywalizacji
f) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
g) działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej
h) działalność charytatywna

Zasady, formy i zakres działania Fundacji
§4
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zajęć cyklicznych, turniejów dla dzieci i młodzieży ( na poziomie
lokalnym, krajowym i międzynarodowym)
b) inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym
c) udział w organizowaniu wyjazdowych form doskonalenia sportowego
d) inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie akcji promocyjnych szkoleniowych,
reklamowych, w celu realizacji celów statutowych
e) wwymiana doświadczeń, współpraca z podmiotami, osobami realizującymi
podobne cele programowe
f) współpraca z władzami samorządowymi w celu propagowania kultury i
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
g) wyłanianie i rozwój nowych talentów wśród uczestników programu
h) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób fizycznych i prawnych szczególnie
wyróżniających się w realizacji celów statutowych,
i) wsparcie w zakresie tworzenia nowoczesnej metodyki szkoleniowej dla dzieci i
młodzieży w obszarze aktywności fizycznej
j) zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych dzieciom i młodzieży w
celu rozwijania ich umiejętności sportowych,
k) aktywny angaż
środowisk lokalnych, krajowych, międzynarodowych w
popularyzację i promowanie kultury fizycznej
l) kooperacja z partnerami biznesowymi w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu
m) działalność w zakresie wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
n) finansowanie, organizowanie oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń
z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
o) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
p) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób fizycznych i prawnych szczególnie
wyróżniających się w realizacji celów statutowych,
q) prowadzenie kursów i szkoleń,
r) prowadzenie szerokiego zakresu działalności kulturalnej, rozrywkowej i
rekreacyjnej,
s) tworzenie i utrzymanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub doraźnie na
rzecz realizacji celów fundacji,
t) prowadzenie działalności uświadamiającej wśród młodzieży i dorosłych na rzecz
ochrony zdrowia i życia za pomocą kampanii społecznych, jak również działanie
na rzecz kultury i sztuki,

u) prowadzenie akcji popularyzatorskich za pośrednictwem dostępnych form
przekazu,
v) współpracę ze środowiskami medycznymi i innymi naukowymi w zakresie
działalności wyżej określonej,
w) współdziałanie z innymi instytucjami i osobami fizycznymi,
2. Fundacja dla należytej realizacji celów Fundacji może zasięgać opinii niezależnych
ekspertów w postaci osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych.
3. Formy realizacji celów Fundacji odpowiadają poniższym klasyfikacjom PKD:

58.29.z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
58.14.z. - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.z - Pozostała działalność wydawnicza
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z–działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.1 – działalność związana ze sportem
93.11- działalność obiektów sportowych
93.11.Z- działalność obiektów sportowych
93.29.Z–pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z–pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
94.11.z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.z - Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe według wzorów dozwolonych
prawem i zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5. Dla realizacji celów Fundacji, może ona współpracować we wszystkich formach
dopuszczalnych prawem z:
a) krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych kierunkach działania,
b) izbami lekarskimi, pielęgniarskimi, ośrodkami akademickimi oraz specjalistami i
konsultantami medycznymi,
c) organizacjami i związkami wyznaniowymi,

d) innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, państwowymi,
społecznymi i prywatnymi oraz osobami fizycznymi.

Majątek i dochody Fundacji
§5
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł i w całości przeznaczony
jest na działalność statutową oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania w ramach
wykonywania celów statutowych.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, zapisów i spadków otrzymanych od osób fizycznych lub prawnych,
krajowych lub zagranicznych,
b) subwencji i dotacji,
c) dobrowolnych opłat,
d) odsetek bankowych,
e) wpływów z ruchomości i nieruchomości nabytych przez Fundację w trakcie jej
działania,
f) wpływów z imprez i zbiórek publicznych oraz konkursów, widowisk i aukcji,
g) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,
h) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
i) przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
j) innych wpływów.
3.
Dochody Fundacji mogą być używane na realizację wszelkich działań
podejmowanych przez Fundację, chyba że ofiarodawcy lub Zarząd Fundacji
postanowią inaczej.
4.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
5.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
6.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Zakazy
§6
Fundacja, ani działające w jej imieniu jej Organy, nie są uprawnione do:
•

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji lub jej pracowników 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 są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami
bliskimi”,
•

przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

•

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji,

Organy Fundacji
§7
1. Organami fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§8
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorczym i opiniującym
Fundacji.
2. W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Rada Fundacji nie podlega
Zarządowi Fundacji.
3. Rada Fundacji składa się z trzech do dwunastu członków.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady, a także skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Fundator powołuje do grona Rady Fundacji pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy zebraniom Rady. Kadencja Przewodniczącego Rady Fundacji trwa 5 lat.
Kolejnych Przewodniczących Rady Fundacji wybiera Rada ze swego grona.
§9
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji.
3. Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady, Radę zwołuje jej
Przewodniczący.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 10
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
b. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
c. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
d. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
e. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
f. Nadzór nad działalnością Fundacji,
g. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 11
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Prawa i obowiązki Zarządu
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równiej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie

Zarządu działający łącznie.
2. W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składa powołany Prezes Zarządu jednoosobowo.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 17
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zgody Zarządu.
Likwidacja Fundacji
§ 18

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 Rada Fundacji.
§ 19

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zgody Zarządu.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.

