Statut Fundacji
Fundacja Olimp – w drodze na szczyt
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Olimp – w drodze na szczyt zwana dalej
Fundacją, ustanowiona została przez Fundatora wymienionego w akcie
notarialnym z dnia 9.03.2021 r. sporządzonym przed Notariuszem Joanną
Kielak, za Rep. A nr 1613/2021.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1057 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedziba Fundacji mieści się w Brwinowie.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do
spółek i innych fundacji.

§5
1. Fundacja może używać pieczęci wskazującej nazwę, siedzibę i godło
Fundacji.
2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla działalności Fundacji i pomagającym realizować cele Fundacji.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu i turystyki.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
b) przeprowadzanie szkoleń z zasad gry w piłkę nożną;
c) propagowanie i popularyzacja sportu, w szczególności piłki nożnej;
d) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o
wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
e) propagowanie zasad fair play;
f) upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku, w tym obozów
sportowych oraz zdrowego trybu życia;
g) budowanie świadomości zdrowego odżywiania się;
h) propagowanie wszystkich idei sportu, takich jak uczciwa rywalizacja,
współpraca i samodoskonalenie;
i) wspieranie rozwoju kultury i sztuki;
§8

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie szkoleń w piłkę nożną w szczególności dla dzieci i młodzieży;
b) integrację środowisk zainteresowanych uprawianiem sportu i promocją
zdrowego trybu życia;
c) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę
krajową i zagraniczną z klubami sportowymi, w szczególności klubami
prowadzącymi szkolenia gry w piłkę nożną;
d) prowadzenie portalu internetowego, w zakresie objętym celami Fundacji;
e) prowadzenie wymiany doświadczeń związanych z promocją piłki nożnej i
zdrowego trybu życia z innymi podmiotami prowadzącymi szkolenie w piłce
nożnej w Polsce i za granicą;
f) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
g) dofinansowanie uczniów celem rozwoju ich talentu piłkarskiego;
h) wspieranie młodzieży w zakresie rozwoju ich umiejętności gry w piłkę
nożną;
i) wspieranie młodych talentów;
j) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z propagowaniem piłki
nożnej;
k) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości społeczeństwa w
zakresie uprawiania sportu, a w szczególności piłki nożnej;
l) działalność naukową i edukacyjną na rzecz wychowania społeczeństwa w
duchu uprawiania sportu i rekreacji ruchowej;
m) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt k-l.
n) tworzenie i prowadzenie klubu sportowego.
o) technicznie, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe wspieranie organizacji
pozarządowych, osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.

2. Działalność statutowa określona w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w
całości finansowana będzie przez Fundację.
3. Działalność statutowa określona w ust. 1 stanowiąca działalność pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie może być prowadzona przez Fundację zarówno odpłatnie, jak i
nieodpłatnie.
§9
1. Dążąc do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
47.64.Z

Sprzedaż

detaliczna

sprzętu

sportowego

prowadzona

w

własnymi

lub

wyspecjalizowanych sklepach;
68.20.Z

Wynajem

i

zarządzanie

nieruchomościami

dzierżawionymi;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w
niniejszym statucie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalność gospodarcza Fundacji powinna zapewnić pełny zwrot
poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie
działalności statutowej.

5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również rozpoczęcia,
zawieszenia czy zakończenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd
Fundacji.
Rozdział III
Organy Fundacji
§ 10
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, jednakże Fundator zachowuje
uprawnienia określone w niniejszym statucie.
§ 11
1. Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw,
w szczególności Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) prowadzi działania służące realizacji celów Fundacji,
d) sprawuje kierownictwo nad pracownikami Fundacji,
e) podejmuje decyzje o rozpoczęciu, zawieszeniu i zakończeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez Fundację, określa przedmiot tej działalności i
kieruje nią,
f) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
g) tworzy i likwiduje ośrodki, zespoły i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
h) uchwala programy działania Fundacji i sprawozdania roczne z jej
działalności,
i) dokonuje zmian w statucie;
j) podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną Fundacją;
k) uchwala regulaminy obowiązujące w Fundacji.

2. Kompetencje Zarządu mogą być wykonywane przez jego członków
indywidualnie, o ile nie narusza to postanowień niniejszego Statutu lub uchwał
Zarządu.
§ 12
1. Zarząd składa się z od 1 do 5 osób.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując jednocześnie, który z
członków Zarządu pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, o ile Fundator z
pełnienia tej funkcji zrezygnuje. Fundator wchodzi w skład Zarządu. Fundator –
o ile zrezygnuje z zasiadania w Zarządzie – może wskazać na swoje miejsce
inną osobę, której będą przysługiwały takie prawa w Zarządzie jak Fundatorowi,
przy czym Fundator zachowuje możliwość uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym. W każdym czasie Fundator może także podjąć
decyzję o ponownym objęciu funkcji członka Zarządu, wówczas członkostwo w
Zarządzie wskazanej wcześniej przez Fundatora na jego miejsce osoby ustaje.
W innych - niż opisany w zdaniach poprzednich - przypadkach zmiana składu
Zarządu, tj. rozszerzenie bądź uzupełnienie jego składu dokonywane jest
uchwałą aktualnego w dacie jej podjęcia składu Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje na mocy uchwały Zarządu z przyczyn
wskazanych w ust. 6 lit. c), jednakże Fundator - o ile wchodzi w skład Zarządu –
nie może być w tym trybie pozbawiony członkostwa w Zarządzie.
4. Każdorazowo Fundator – o ile wchodzi w skład Zarządu - pełni funkcję
Prezesa Zarządu, chyba że z pełnienia tej funkcji zrezygnuje – wówczas
członkowie Zarządu decydują w trybie właściwym dla podejmowania uchwał z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 zd. 1 - który z członków będzie pełnić
funkcję Prezesa Zarządu. Zmiana osoby pełniącej funkcję Prezesa może być
dokonana w każdym czasie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny
członek Zarządu pełni funkcję Prezesa.

5. Członek Zarządu, którego członkostwo wygasło z przyczyn wskazanych w
ust. 6 lit. b) może zostać ponownie powołany do Zarządu, o ile wyrazi wolę
działania w Zarządzie.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
a) śmierci członka Zarządu;
b) rezygnacji złożonej na piśmie;
c) odwołania z pełnienia funkcji – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 -

z następujących przyczyn:
- działania na szkodę Fundacji,

- skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z członkostwa w
Zarządzie,
- choroby uniemożliwiającej lub utrudniającej wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
- podejmowania działań sprzecznych z postanowieniami statutu lub
naruszających akty wewnętrzne Fundacji.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu przed złożeniem
rezygnacji, o której mowa w ust. 6 lit. b), powoła nowego członka bądź
członków Zarządu. O ile składający rezygnację członek Zarządu nie dokona
wyboru nowego członka/nowych członków Zarządu, prawo powołania ich
przysługuje Fundatorowi.
8. Umowy z członkami Zarządu zawiera inny członek Zarządu bądź powołany
przez

Zarząd

pełnomocnik

(w

szczególności

w

przypadku

Zarządu

jednoosobowego).
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu bądź – w przypadku Zarządu
kilkuosobowego – wyznaczony przez niego członek Zarządu, przesyłając
informację o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co
najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zawiadomienia można zaniechać w stosunku do tych członków Zarządu
Fundacji, którzy na piśmie oświadczą, że znają termin posiedzenia. O
posiedzeniu zawiadamiany jest także Fundator, o ile nie pełni on funkcji członka
Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków
komunikowania się na odległość zapewniających wzajemne słyszenie się
członków Zarządu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu mają
dostęp do takich środków i żaden z członków Zarządu nie sprzeciwił się
przeprowadzeniu posiedzenia w takiej formie.
5. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbycia posiedzenia
Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostaną poinformowani na piśmie o treści
uchwały, która ma zostać podjęta oraz terminie, w jakim każdy z członków
Zarządu winien przekazać swoje stanowisko na piśmie Prezesowi Zarządu lub
wskazanemu przez niego członkowi Zarządu, a żaden z członków Zarządu nie
sprzeciwi się podjęciu uchwały w tym trybie.
§ 14
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał

we wszystkich sprawach

dotyczących Fundacji.
2. O ile Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednogłośnie w obecności
jednego członka,
b) w przypadku Zarządu dwuosobowego – jednogłośnie w obecności co
najmniej jednego członka,

c) w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób – zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, przy
czym w przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały w przedmiocie:
a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
b) likwidacji Fundacji,
c) zmiany statutu i celów Fundacji

podejmowane są jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu i
wymagają akceptacji Fundatora, o ile bierze on udział w posiedzeniu Zarządu z
głosem doradczym, nie pełniąc funkcji członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
bądź wykonywać czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Członkom
Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę bądź nie
wykonującym swoich obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej
Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w
pracach Zarządu.
§ 15
1. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji

w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

§ 16
1. Zarząd w drodze uchwały może powołać Biuro, dla usprawnienia pracy
Fundacji. Na czele Biura stoi Dyrektor.
2. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Zarząd może ustalić warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny
pracowników Biura, za uprzednią zgodą Fundatora.
4. Zarząd Fundacji jest uprawniony do działania przez pełnomocnika.

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku
zarządu jednoosobowego. W przypadku zarządu składającego się z większej
liczby członków, oświadczenie woli składać mogą Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział IV
Majątek Fundacji

§ 18
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu
woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią ponadto nieruchomości i ruchomości, a także
środki finansowe, pozyskane przez Fundację w toku jej działania z:
a) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
b) subwencji osób prawnych oraz grantów,
c) zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek

publicznych oraz ze zbiórek prywatnych,
d) majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych

Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) działalności gospodarczej,
g) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

§ 19
Fundacja wykorzystuje środki majątkowe dla realizacji wszystkich swych celów
chyba, że zostały jej przekazane z zaznaczeniem konkretnego celu.
§ 20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 21
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 22
W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia określone w Statucie wygasają.
§ 23
Likwidacja Fundacji wymaga zatwierdzenia uchwały Zarządu przez Fundatora.
Po zakończeniu likwidacji i spłacie jej zobowiązań majątek Fundacji
przekazywany jest podmiotowi lub podmiotom o zbliżonych celach działania
wskazanych w uchwale Zarządu.
§ 24
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca,
sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 25
1. Zmiany niniejszego Statutu w tym celu statutowego

wymaga

zatwierdzenia przez Fundatora.
2. Dla efektywnej realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną
Fundacją.
3. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
4. Decyzje w przedmiocie połączenia wymagają zatwierdzenia przez
Fundatora.
§ 26

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie
postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne,
obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.
2. Statut niniejszy został uchwalony przez Fundatora w dniu 9 marca 2021 r.

