
 

 

STATUT FUNDANCJI 

„FUNDACJA GRAM KIBICUJĘ POMAGAM” 

Tekst jednolity na dzień 23 listopada 2019 r. 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA GRAM KIBICUJĘ POMAGAM”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona 

przez Jacka Szurgota, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Bernadetę Breisa w Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku, 

Rynek 1, w dniu 07 października 2019 r. (Rep. A nr 8581/2019). 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. 

Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

3. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Knurów. 

 

§ 3 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może 

prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

4. Fundacja może używać pieczęci z danymi indentyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 4 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest: 
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1) Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej, w szczególności osób dotkniętych ciężkimi chorobami, 

niepełnosprawnościami, polegającej na ratowaniu ich zdrowia i życia oraz przedsiębraniu środków 

zmierzających do poprawy stanu zdrowia tych osób oraz ich sytuacji materialnej. 

2) Promowanie wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia. 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

4) Promocja i organizacja wolontariatu w tym promowanie wśród społeczeństwa pomagania innym 

osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

5) Prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie podstawowej wiedzy w zakresie 

ratowania zdrowia i życia ludzkiego. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu potrzebnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla 

osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

2) Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej. 

3) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw 

potrzebnych dla ratowania zdrowia lub życia ludzkiego. 

4) Organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci. 

5) Organizowanie zawodów sportowych oraz imprez charytatywnych. 

6) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i sympatyków sportu. 

7) Propagowanie zdrowego odżywania. 

8) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego  

i udzielania pierwszej pomocy. 

 

§ 7 

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego. 

 

 

§ 8 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi podmiotami, w tym wspierać działalność 

innych osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych, których działalność 

jest zbieżna z celami Fundacji. 
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ROZDZIAŁ III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz 

środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów 
statutowych. 

 

§ 10 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 11 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) dotacji, 

3) subwencji osób trzecich, 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

5) działalności odpłatnej. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, o 

ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 12 

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. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Fundacji 

 

§ 13 

1. Organem Fundacji jest: 
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a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie tylko wówczas, gdy tak postanowi Fundator. 

Wynagrodzenie członków zarządu ustala Fundator. 

 

§ 14 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony. 

2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. 

3. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej 

funkcji. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili. 

 

 

§ 15 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek  

z pozostałych Członków Zarządu. 

3. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w dowolnej formie z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie na 

posiedzenie powinno dotrzeć do każdego Członka Zarządu. 

 

 

§ 16 

1. Zarząd kieruję działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie celów statutowych Fundacji, 

2) sporządzanie i uchwalanie rocznych planów pracy Fundacji oraz planów finansowych, 

3) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji, 

4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

6) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji, 

7) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji, 

8) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, 

9) występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji. 

 

§ 17 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego 

członków w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
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§ 18 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu 

działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

ROZDZIAŁ V 

Zmiana Statutu 

 

§ 19 

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub osiągnięcia celu, 

dla którego została powołana. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. 

3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym przez Fundatora instytucjom, których 

działalność odpowiada celowi Fundacji, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach. 

 

§ 21 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

 

 

Knurów, 23 listopada 2019 r. 

 

Fundator: 

          

             

Jacek Szurgot 


