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§r

Fundacja pod nazwq:

FUNDAQ|A ,,sUN & SAIL'

zwano dalej Fundacjq,
usta nowi o n a została p rze z
yU"
Spółke z oeraniczona odpowledzialnościa z siedzibą w Szczecinie.
..TIAN
posiadającą REGON 320205622 oraz NlP 852-247-90-52, zarejestrowaną pod numerem KRS 258354

oraz
RECCA !NVESTMENT Spólke z ograniczona odpowiedzialnościa z siedziba w Szczecinie,
posiadającą REGON 365230243 oraz NlP 851-319-84-83, zarejestrowaną pod numerem KRS 633599,
zwanymi dalej Fundatorami
- aktem notarialnym sporzqdzonym przez notariusza w Stargordzie Elżbietę Sławińskq
dnia 24 września 2076 roku, za Rep, A Nr 4684/2016

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 7984 r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz.U. z 7991 r,, Nr 46, poz, 203 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnio 2003 roku o działalnoŚci

pożytku publicznego

i o

wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2074r., poz, 1778

ze

zm.)

orQz na podstawie niniejszego Statutu.

§2

1.
2.

§3
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Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Nazwa Fundacji brzmi : FUNDACJA ,,SUN & SAIL"
Siedzibą Fundacji jest Szczecin,

Nadzór nad Fundacją ze względu na cel Fundacji pełni właściwyMinister ds. Sportu
i

§s

Turystyki oraz właściwyStarosta.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwegorealizowania celów statutowych Fundacja może prowadziĆ działalnoŚĆ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwaĆ się tłumaczeniem

U'
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2.

nazwy

w wybranych językach.
Fundacja prowadzi działalnośćstatutową na rzecz ogółu społeczności.

Fundacja może twor zyć zak|ady, oddziały i przedstawicielstwa,
spółek, fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.

a także przystępować do

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalnośćpożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie. Działalnośćstatutowa Fundacji może być prowadzona jako działalnoŚĆ
nieodpłatna lub jako działalnośćodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalnoŚci
pożytku publicznego- Obie te formy działalnościbędą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenieprzychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rach unkowości.

3"

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalnośćgospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służącychrealizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalnośćspołecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

4.

Fundacja nie działa w celu dsiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie

na

realizację celów statutowych.

§z

Fundacja używać może pieczęci o treści,która zawierać będzie w szczególności jej nazwę,
siedzibę oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
j-

§g
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Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
lub dla samej Fundacji.

Rada Fundacji może występować do władz lokalnych, instytucji, władz centralnych oraz
Prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz wyróżnień
i nagród dla osób o szczególnych zasługach dla Fundacji lub realizacjijej celów.

Rozdział tl.
CELE lzAsADY DzlAŁANlA
§9

A. Cele ogólne Fundacjistanowią:
1. Działalnośćnaukowa i naukowo-techniczna.
2. Działalnośćoświatowa, edukacyjna iwychowawcza dzieci, młodzieżyidorosłych.
3. Działalnośćkulturalna, w tym również w zakresie: propagowania i upowszechniania kultury
fizycznej isportu, ochrony dóbr kultury itradycji, przygotowywania iorganizowania imprez
ku ltu ra lno-rozrywkowych d la społecznościloka lnej i ponad lo ka lnej.
4. Działalnośćw zakresie zachowania i ochrony środowiska naturalnego, w tym w szczególności
ochrona wody jezior i rzek, zatok oraz powietrza i związana z tym działalnośćedukacyjna.
5. Działalnośćekologiczna i ochrona roślin i zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
w tym w szczególności ptactwa wodnego oraz flory i fauny jezior, rzek, zatok i obszarów
przybrzeżnych,
6. Działalnośćpolegająca na wspieraniu inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekom unikacyjnej, w tym szero kopasmowej sieci internetowej.
7. Działalnośćwspierająca rozwój gospodarki regionalnej oral wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami przez - między innymi - wdrażanie nowych technologii i projektów
innowacyjnych.
8. Działalnośćpolegająca na wspieraniu rehabilitacjizawodowej i społecznej inwalidów.
9. Działalnośćw zakresie ochrony promocji zdrowia, w tym w szczbgólności budowa
i wyposażanie ścieżekzdrowia, budowa rekreacyjnych tras rowerowych, budowa placów
zabaw, boisk sportowych i obszarów rekreacyjno-sportowych, wraz z organizowaniem
okresowych imprez dla lokalnej ponadlokalnej społeczności,o charakterze promocji
zdrowego trybu życia.
lO.Działalnośćpolegająca na propagowaniu Regionu Jeziora Dąbskiego i jego infrastruktury
rekreacyjno-sportowej i kulturalnej w świecie - między innymi poprzez udzial w krajowych
i międzynarodowych targach turystycznych i innych imprezach.

i

i

B. Cele szczegółowe Fundacji stanowią:

i fizycznej społeczeństwa z wykorzystaniem
zasobów akwenów wodnych, między innymi poprzez organizowanie lub wspieranie imprez
w tym zakresie.

1. Propagowanie idei aktywności kulturowej

'ffi

2. Dbałośćo naturalne otoczenie człowieka i rozwój zasobów endogenicznych województwa
zachodniopomorskiego.

3. Uświadamianiespołeczeństwu kulturotwórczego znaczenia akwenów wodnych w procesie
rozwoju społeczeństwa, teraz iw przyszłości.
4. Ocalenie i utrwalenie dla potomnych wiedzy, tradycji oraz doświadczeń związanych
z izekami, jeziorami i innymi akwenami wodnymi.

5. ZŃiększenie poszanowania

dla wszelkich akwenów wodnych w

codziennym życiu

społeczeństwa.

6. Promowanie zachowań społecznych wykorzystujących takie dobra naturalne, jak akweny
wodne w oparciu o zasadę Zrównoważonego Rozwoju.
Działalnośćna rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego oraz
promująca kulturę, sztukę, tradycje polskie i upowszechnianie dzieł o wysokim poziomie
artystycznym.
8. Działalnośćna rzecz zwiększania udziału w kulturze, animacji kultury w środowiskach
lokalnych i ponadlokalnych ispołecznego w nią zaangażowania.
9. Działalnośćna rzecz ekologii, ochrony fauny i flory oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
10.Działalnośćna rzecz sportu, turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja
regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych,
11.Kreowanie nowych produktów turystycznych na bazie potencjałów endogenicznych danego
7.

obszaru.

l2.Promocja i ochrona i zdrowia, działalnośćna rzecz wspierania i upowszechniania - kultury
fizycznej.

13.0rganizacja wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, osób dorosłych.
14.Podtrzymywa nie tradycji na rodowej oraz świadomościo bywatelskiej i kultu rowej.
15.Działalnośćwydawnicza: w zakresie muzyki, literatury, publicystyki, opracowań naukowych
i podobnych.
16.Działalnośćwspierająca rozwój regionu oraz wszechstronny rozwój społeczny.
17.Działalnośćsłużąca rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań dzieci, młodzieżyi dorosłych.
l8.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji.
19.Działalnośćna rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
20.Działalnośćna rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego: nauka, edukacja, oświata

iwychowanie.
2l.Działalnośćna rzecz porządku

i

bezpieczeństwa publicznego

i

poszanowania godności

osobistej człowieka.
22.Pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich
rozwiązań.
23.Działalnośćna rzecz wyrównywania szans, w tym integracji, reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosPrawnych, również
z obszarów wiejskich.
24.Działalnośćna rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie
i wspiera nie form współpracy m iędzypokoleniowej.
25.Dzialalnośćna rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
26.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
27.Budowanie płaszczyzn porozumienia i współpracy pomiędzy projektantami, naukowcami,
a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć.
28.Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, Wspieranie turystyki, rozwoju i popularyzacja
polskiej myślinaukowej, gospodarczej, ekonomicznej, projektowej i artystycznej w Polsce,
UE i na świecie.
29.Działalnośćna rzecz integracji europejskie j oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami i społecznościami.

3Q.|nwestycje zwiększające potencjał dla powstawania nowych miejsc pracy
dostępnośćpracy"

31.pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych

i

poprawiające

i wojen w kraju i

za

granicą.
32.Dzjałalnośćna rzecz ratownictwa iochrony ludności.
33.Pr"omocja i organizacja wolonta riatu.

34.Działalnośćcharytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej.

§10

Fundacja realizuje swoje cele:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez działalnośćnieodpłatną, której
przedmiotem jest:

A.

1. pozyskiwanie, zabezpieczenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentujących

historię, teraźniejszo śćoraz przyszłośćzwiązaną z rzekami jeziorami oraz akwenami wodnymi
województwa zachodniopomorskiego.
2. Stworzenie i prowadzenie obiektu kulturalno-edukacyjno- informacyjnego -,,Centrum SUN &
SAlL" jako miejsca prezentującego historię, teraźniejszośći przyszłoŚĆ rzek i akwenów
wodnych w oparciu o nowoczesne technologie z poszanowaniem dziedzictwa historycznego.

3. Tworzenie, obsługa oraz udostępniania stałych i czasowych ekspozycji poruszających
zagadnienia związanie z akwenami wodnymi wraz z projektowaniem, realizacją oraz
sprzedażą detaliczną wlasnych materiałów związanych z akwenami wodnymi.

4. Edukacja ekologiczna możliwie wielu przekrojów grup społecznych poprzez organizację

konferencji, konkursów, sympozjów, festiwali, zawodów, wystaw, eventów, itp.
5. Promowanie idei ,,ekologicznego życia" poprzez propagowanie działań związanych z ekologią
w kontekście rzek i akwenów wodnych.
6. Tworzenie baz danych, rejestrów pełniących funkcję lnformacji Turystycznej.
7. Tworzenie i uczestniczenie w inicjatywach związanych z jeziorami, rzekami i akwenami
wodnymi.

8. lnicjowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu aktywne wykorzystanie rzek
akwenów wodnych.
9. Wielozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie kultury, nauki oraz spraw
społecznych.
promowanie wartościowych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych,
10.organizowanie
społecznych i artystycznych.
11.organizowanie, wystaw, spotkań, festiwali, spotkań środowiskowych, koncertów,
warsztatów, kursów i szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, dyskusji i innych imprez
kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, społecznych, rozrywkowych i rekreacyjnych w tym
imprez o charakterze masowym.
12.Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi
istudenckimiw ramach propagowania iorganizowania wymiany międzykulturowej.
13. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz regat , zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz
organizowanie wypoczynku w formie obozów i kolonii,
14, Prowadzenie badań naukowych, badań rynku iopinii publicznej itp.
15. Promocję organizowanych iwspieranych wydarzeń za pośrednictwem mediów.
16. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
jednostkami służby Zdrowia, szkołami, kościołami,oraz innymi instytucjami publicznymi,
i

i

w zakresie określonym w celach działania Fundacji.
17. Współuczestnictwo
z celami Fundacji.

w

ogólnokrajowych

i

międzynarodowych inicjatywach, zgodnych

18. Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych iwojen w kraju i za gr"anicą.
19.

P

rzyznawa nie stypend iów.

20. Promocję dobrych praktyk.
21. Usługi doradcze.
2ż, Dzialalnośćp u blicystyczna i wydawnicza.
23. Przygotowywanie programów,i projektów dotyczących działalnoŚci statutowej Fundacji.
24. _Dzialalnośćmająca na celu pozyskanie środków na realizację celów Fundacji.
25. Działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
26.' Usługi gastronomiczne i cateringowe.
27. Sprzedaż detaliczna, również prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub lnternet,
B. Zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez działalnośćodpłatną, której przedmiotem

jest:

L

2.

Pozyskiwanie, zabezpieczenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentujących
historię, teraźniejszośćoraz przyszłośćzwiązaną z rzekami jeziorami oraz akwenami
wodnymi województwa zachodniopomorskiego.
Stworzenie i prowadzenie obiektu kulturalno-edukacyjno- informacyjnego -,,Centrum SUN
&SAlL" jako miejsca prezentującego historię, teraźniejszośći przyszłoŚĆ rzek i akwenów
poszanowaniem dziedzictwa
nowoczesne technologie
wodnych
oparciu
historycznego.

w

o

z

Tworzenie, obsługa oraz udostępniania stałych i czasowych ekspozycji poruszających
zagadnienia związanie z akwenami wodnymi wraz z projektowaniem, realizacją oraz
sprzedażą detaliczną własnych materiałów związanych z akwenami wodnymi.
4. Edukacja ekologiczna możliwie wielu przekrojów grup społecznych poprzez organizację
konferencji, konkursów, sympozjów, festiwali, zawodów, wystaw, eventów, itp.
5. Promowanie idei ,,ekologicznego życia" poprzez propagowanie działań związanych
z ekologią w kontekście rzek i akwenów wodnych.
6. Tworzenie baz danych, rejestrów pełniących funkcję lnformacjiTurystycznej.
7. Tworzenie i uczestniczenie w inicjatywach związanych z jeziorami, rzekami i akwenami
wodnymi.
8. lnicjowanie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu aktywne wykorzystanie
rzek iakwenów wodnych.
9. Wielozakresowa nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie kultury, nauki oraz
spraw społecznych.
10. Organizowanie i promowanie wartościowych wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych,
społecznych i a rtystycznych.
11.0rganizowanie, wystaw, spotkań, festiwali, spotkań środowiskowych, koncertów,
warsztatów, kursów iszkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, dyskusji i innych imprez
kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, spolecznych, rozrywkowych i rekreacyjnych w tym
imprez o charakterze masowym.
12, Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tlm uczniowskimi,
akademickimi i studenckimi w ramach propagowania i organizowania wymiany
międzykulturowej.
13. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz regat , zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz
organizowanie wypoczynku w formie obozów i kolonii.
14. Prowadzenie badań naukowych, badań rynku iopinii publicznej itp,
15. Promocję organizowanych iwspieranych wydarzeń za pośrednictwem mediów.
16. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi,
jednostkami służby zdrowia, szkołami, kościołami,oraz innymi instytucjami publicznymi,
w zakresie określonym w celach działania Fundacji.
17. Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych
z celami Fundacji.
18. Finansowe i poza finansowe wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, ofiar
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

3.

Przyznawanie stypendiów.
Promocję dobrych praktyk.
Usługi doradcze.
Dzialalnośćpubl icystyczna i wydawn icza.
23, Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalnoŚci statutowej Fundacji.
24, Dzialalność mająca na celu pozyskanie środków na realizację celów Fundacji.
25. Działalnośćusługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
26. Usługi gastronomiczne i cateringowe.
27, 5przedaż detaliczna, również prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub lnternet
19.
20.
21.
22.

§11

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalnoŚĆ innych osób

2.
3.

prawnych osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowoŚci prawnej,
których działalnośćzbieżna jest z jej celami statutowymi.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym celu działania.
Fundatorzy na mocy własnej decyzji i zmiany niniejszego Statutu, dopuszczają możliwoŚĆ
zmiany celów Fundacji, o co za tym idzie również zasad, form i zakresu działalności.

Rozdział lll.
MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI
DONATORZY
§12

1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 200.000,00 zł (dwieŚcie tysięcy
złotych), tj. po 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wniesione przez każdego Fundatora oraz

środkifinansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa nabyte przez Fundację w toku jej

2.

3.

4.
§13

działania.
Na prowadzenie działalnościFundatorzy przeznaczają:
- kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)- na działalnośćgospodarczą,
- kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - na działalnośćstatutową,
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, nawiązek sądowych,

b)dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację przy udziale organów, fundacji, stowarzyszeń lub innych osób trzecich,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) operacji fina nsowych,
f) dochodów z działalnościgospodarczej Fundacji - opisanej w Statucie.
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów'uzyskanych przez
Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

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

2.

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi",

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. zalupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji,
członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§14

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
w przeciwnym przypadku spadek odrzuca.
§15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

2. Fundacja odpowiada caĘm swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalnościpożytku publicznego

4.
§16

§17

wymaga

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalnościw stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowoŚci. To
postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia
działa lnościpożytku publicznego.
Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają
regu la m iny uchwa lo ne przez Zarząd.

1" Dochody Fundacji w całościprzeznaczone są na realizację celów statutowych.
2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

1. Donatorami są osoby, które dokonały przysporzeń majątkowych dla Fundacji (za wyjątkiem

2.

przysporzeń ze zbiórek publicznych).
Każdy Donator zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji, chyba że chce zachować
dyskrecję.

3. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji lub zasłużonym w samodzielnym

popieraniu celów, którym służyFundacja,Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji może
przyznać Medal Fundacjilub Dyplom Honorowy.
4. W wyrazie wdzięczności Zarząd może zapraszać Dobroczyńców do wzięcia honorowego
udziału w obradach Zarządu z głosem doradczym lub w uroczystych wydarzeniach z życia
Fundacji.

5. osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny

lub dotacjijednorazowej lub łącznej wysokości co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)

lub gdy chodzi o osoby zagraniczne - równowartość tej kwoty w dewizach, uzyskują tytuł
sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
6. Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
7" Zarząd może także zwracać się do wybranych Dobroczyńców lub Sponsorów
o wyrażenie opinii lub poglądu w sprawie prowadzonej działalnościprzez Fundacji.

Rozdział l!la.

DZIAŁALN
§ 17a

ośćaospooARczA

FUN

DAot

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalnośćgospodarczą w rozmiarach
służącychrealizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalnoŚci
p6Zyttu publicznego.
przedmiotem działalnościgospodarczej Fundacji może być działalnośćw zakresie:
1) Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

1.

2.

(86.90.E)
2) Działalnośćusługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z,|,
3) Pozostała działalnośćzwiązana ze sportem (93.L9.7),
4) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.2I.7.|.
5) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51,Z)
6) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B.),
7) Działa lnośćobiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.I3.Z,|,
8) Działalnośćobiektów sportowych (93,Ll.Z.|,
9) Pozostała działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna {93.29.Z|,
10) Pozostała działalnośćwydawnicza (58.19 Z )

11)obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego'zakwaterowania (55,2O.Z.|,

12) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z.),
13) Restauracje i inne stałe placówkigastronomiczne (56.10,A.),
14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
15} Działalnośćagencji reklamowych

(73,LJ,ZI

16) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub lnternet (47.97.7|

3. Cały dochód z działalnościgospodarczej przeznaczony będzie na działalnoŚć statutową
Fundacji.
§ 17b

Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie działalnościgospodarczej kwotę wynoszącą łącznie
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

§ 17c

1.

ż.
3.
4.
§ 17d

Fundacja może prowadzić działalnośćgospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych oddziałów, zakładów i przedstawicielstw.
Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie
środków własnych.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Decyzję o ustanowieniu lub likwidacjioddziału, zakładu i przedstawicielstwa oraz powołaniu
i odwołaniu ich kierownika podejmu je 7arząd Fundacji w formie uchwały, po zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową
obowiązującymi osoby prawne.

i

ewidencję księgową zgodnie

Rozdział !V.

oRGANY l

§18

Organami Fundacjisą:
a|Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji

oRGANlZAoA FUNDAol

z

przepisami

Rozdział lVa.
ZARZĄD FUNDAO!

§19

t.

2.
3.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnościąi reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest - w przypadku1arządu jednoosobowego Piezes, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - co najmniej dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism dla Fundacji mogą byĆ dokonywane
wobec każdego członka Zarządu.

§ 19a

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnościąFundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i fu nd usza m i Fu ndacji,

3) ustalanie wielkości zatrudnienia,
4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkościśrodków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych,

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów
uchwalone przez Radę Fundacji,
6) realizacja programów działania Fundacji,

działania .Fundacji

w oparciu o zalożenia

7|

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalnościFundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach oraz ustawą o działalnościpożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości

poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź
z postanowieniami niniejszego Statutu,

9) uchwalanie regulaminów

i

aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem do kompetencji

Rady Fundacji,
10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie,

11) inne zadania przewidziane w Statucie i niezastrzeżone Radzie Fundacji lub Fundatorom.
§ 19b

L

Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i V-ce Prezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2, Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują jednomyślną uchwałą wszyscy Fundatorzy.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądźrezygnacji, albo śmierci
członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
2) choroby, ułomnościlub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej
funkcji,

3) niespełniania obowiązków członka7arządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka 7arządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5.

Członkowie Zarządu Fundacji

nie mogą być skazani

prawomocnym wyrokiem

przestępstwo umyślneścigane z oskarżenia publicznego lub przestQpstwo skarbowe.
6, Nie można lączyć funkcjiczłonka Zarządu iRady Fundacji.

§l9c

1. posiedzeniaZarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej

niż jeden raz w roku.

za

2.
3.
§l9d
§l9e

Zarząd podejmuje uchwaĘ bezwzględną większościągłosów, przy czym do ważnoŚci uchwał
wymagana jest obecnośćco najmniej315 składu jego członków.
W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

1. CzłonkowieZarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji iFundatorami za realizację celów statutowych Fundacji
oraz za prawidłowośći celowość( racjo na ność)podejmowa nych działa ń.
l

Rozdział lVb.
RADA FUNDACJ!

§20

2.

i

nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegającym jemu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
a ponadto posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

].. Rada Fundacji jest organem kontroli

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) nadzór nad realizacją i wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalnościFundacji,
c) opiniowanie rocznych i

wieloletnich programów dziiłania,

d) ocena prawidłowościwykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
e) opiniowanie orga nizacji wewnętrznej Fundacji,
f) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji,
g) inicjowanie nowych form realizacji celów statutowych Fundacji,

h) powoływanie i odwoływanie członków doraźnych komisji funkcjonujących w ramach

Rady Fundacjioraz ustalanie im zadań,

k)

zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,

uchwalanie wytycznych w tym zakresie,
l) ustalanie wytycznych i opiniowanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji
oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
z wyjątkiem członków Zarządu.
ł) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności7arząduoraz udzielania mu
absolutorium,

m) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu

rozdziału

zgromadzonych środków,
n) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonychjej przez Zarząd,
o) opiniowanie Regulaminu działania 1arządu,
p) wnioskowanie i opiniowanie zmian Statutu Fundacji,
q)wnioskowanie iopiniowanie w sprawach połączenia lub likwidacji,Fundacji,
r) wnioskowanie lub opiniowanie przyznawania odznak, medali honorowych i innych
wyróżnień dla sponsorów iosób zasłużonych dla Fundacji.
3. W celu wykonywania swoich zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalnoŚci

Fundacji,

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaŚnień dotyczących
działalnościFundacji lub poszczególnych spraw.
§ 20a
1, Rada Fundacji składa się
2,

od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.

W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz mogą wejŚĆ lch przedstawiciele
powołane przez Fundatorów jednomyślną uchwałą inne osoby fizyczne lub prawne.

lub

3, osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
10

4.
5.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady
oraz sekretarza.
Członkowie Rady Fundacji:
],) nie mogą być członkami 1arządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległościsłużbowej,
2)hie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyŚlnej Ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udzial w posiedzeniach członkowie
Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oŚwiadczenia
o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady
Fundacji przekaże, złożoneprzez n ich oświadczen ia, Zarządowi Fu ndacji.
§ 20b

t.

Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie
trwania kadencji, kończy swą działalnośćw Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
Nie wyklucza to możliwościwybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
ż. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia
rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci lub likwidacji bądźupadłościosoby
pełniącej funkcję członka Rady.
3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonują Fundatorzy uchwałą podjętą jednomyślnie.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Fundacja pokrywa koszty ich
działalności.

§ 20c

1. Rada Fundacji pracuje na

2.

3.
4.
5.
6.

posiedzeniach zwoĘwanych przez Fundatora lub

Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć na zaproszenie Rady
Fundacji.

Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów,

-

Członek Zarządu

z tym, że dla

ich

prawomocnościwymagana jest obecnośćco najmniej 4/7 sk|adujej członków.
W razie równościgłosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalnośćjest zbieżna z celami Fundacji, z tym że udział osób
wymienionych ma jedynie charakter doradczy.
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji.

Rozdział V.
zMIANA STATUTu,
PoączENlE FUNDAoI
§21

Zmiany w Statucie dokonują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji lub na wniosek Rady Fundacji.
ż. Uchwała Fundatorów w powyższej sprawie wymaga lch jednomyślności.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
1.

§22

t.
2.

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

W sprawach połączenia z inną Fundacją uchwałę podejmują Fundatorzy, przy czym
decyzja zapada w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Fundatorów.
1,L

lch

Rozdziat Vl.

tlKWlDAoA FUNDAo!

§23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.

2. Diicyzję

o

likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich

Fundatorów.
§23a

L,
z.

Likwidatorem Fundacjijest Zarząd Fundacji lub inny podmiot wyznaczony przez Fundatorów
jednomyślna uchwałą.
Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należnoŚci Fundacji oraz
zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności, przekazanie pozostałego
majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.
Majątek pozostaĘ po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań
określonych w Statucie Fundacji lub zasilenie innych organizacji pozarządowych, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustaw.

Rozdział Vll.
PosTANoWlEN|A KoŃcoWE

§2ł
§25

Fundacji składa corocznie, właściwemuministrowi, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej
działalnościza rok ubiegły.

W przypadku przekształcenia osób prawnych w podmioty nieposiadające osobowościprawnej,
likwidacji tych osób prawnych lub ich ustania z innych przyczyn - osoby fizyczne będące lch
członkami w chwili takiego zdarzenia prawnego, pełnić będą wszystkie funkcje przypisane

w niniejszym Statucie Fundatorom, w szczególności uprawnione i zobowiązane będą do podjęcia
w ciągu 30 (trzydziestu) dni od takiego zdarzenia, uchwały co dalszego działania Fundacji.
§26
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Szczecin,
dnia 04 października 2016 roku
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