Statut
Fundacji „BTCSPORT”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą „BTCSPORT”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez
Krystiana Węsierskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A
nr 2457/2020 sporządzonym przez notariusza Cezarego Jędrowicza – Kancelaria
Notarialna w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 43/25 w dniu 6.11.2020 r.
2. Fundacja działa na podstawie aktu założycielskiego, wymienionego w ust. 1, przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu,
zwanego dalej „Statutem”.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 3.
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także przystępować do
spółek i fundacji.
§ 4.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji, a także logo z napisem
wskazującym jej nazwę.

§ 5.
Ze względu na cel Fundacji nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw
polityki społecznej .
Cele Fundacji
§ 6.
Fundacja została powołana w celu

wspierania rozwoju fizycznego młodzieży,

upowszechnienia i wspierania uprawiania sportu przez grupy młodzieżowe jak i
organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanie pomocy rzeczowej i
finansowej młodym sportowcom, klubom sportowym, stowarzyszeniom uczniowskim i ich
klubom sportowym i innym organizacjom zajmującym się sportem dzieci i młodzieży,
niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej: osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, ciężko lub nieuleczalnie
chorym, będącym w początkowej fazie demencji starczej, pochodzącym z marginalizowanych
społecznie środowisk, osobom samotnym i życiowo nieprzystosowanym.
§ 7.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych,
2) wyposażanie grup, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich związków
sportowych w sprzęt sportowy, odzież sportową;
3) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
4) organizowanie i przeprowadzanie zbiórek pieniężnych, kiermaszów, targów;
5) organizowanie i przeprowadzanie zbiórki żywności oraz bezpłatne wydawanie
żywności,
6) organizowanie i przeprowadzanie zbiórki rzeczy, segregowanie oraz rozdział darów
według list uzyskanych od darczyńców, a także sprzedaż rzeczy uzyskanych ze
zbiórki, z których dochód przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji,
7) organizowanie składów handlowych o charakterze charytatywnym,
8) częściowe lub całościowe finansowanie i organizację nieodpłatnego dożywania,
9) częściowe lub całościowe finansowanie i wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i
młodzieży uprawiającej sport,
10) częściowe lub całościowe finansowanie i wszelkie inne wspieranie leczenia ubogich,

11) finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie,
rehabilitację i edukację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
12) organizowanie pomocy finansowej i materialnej dla młodych sportowców,
13) organizowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej,
14) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów oraz seminariów,
15) finansowanie oraz organizowanie programów edukacyjnych, kolonii, obozów i
wycieczek sportowych oraz rekreacyjnych,
16) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych oraz rekreacyjnych w środowiskach
dzieci i młodzieży,
17)

prowadzenie

świetlic

socjoterapeutycznych

oraz

punktów

konsultacyjno-

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
18) rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży oraz grup marginalizowanych społecznie,
19) organizowanie zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
20) sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego
przekazu,
21) promocja i organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu,
22) prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy pracujących z osobami znajdującymi się w
trudnej sytuacji życiowej,
23) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
24) kierowanie uwagi społeczeństwa oraz ustawodawców na problemy uprawiania sportu
przez dzieci i młodzież, oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
25) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami,
przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów
Fundacji.
2. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych może tworzyć z zachowaniem
wymogów obowiązującego prawa:
a) placówki edukacyjne,
b) punkty diagnostyczno-konsultacyjne,
c) zakłady aktywizacji zawodowej,
d) hostele, mieszkania chronione.
3. Cele Fundacji mogą być zmienione Statutem.

Zasady działalności Fundacji
§ 8.
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji celów
statutowych i wyłącznie w rozmiarach służących ich realizacji.

2.

Cały dochód Fundacji przeznacza się na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a)

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),

b)

działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów; odzysk surowców (PKD 38),

c)

handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

d)

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
(PKD 47),

e)

magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

f)

działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),

g)

działalność

związana

z

produkcja

filmów,

nagrań

wideo,

programów

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59);
h)

reklama (PKD 73.1);

i)

działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);

j)

wynajem i dzierżawa (PKD 77),

k)

pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88);

l)

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

m)

działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)..
§ 9.

Zabrania się:
1)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań Fundatorów,
członków Zarządu, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi ci 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)

przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu, członków
Rady Fundacji, pracowników fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
3)

wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu, członków
Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji,
Zakres i formy działalności Fundacji
§ 10.

1.

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2.

Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki
terenowe.

3.

Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

4.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

5.

Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
§ 11.

Fundacja działa w szczególności w formach:
1) organizowania i finansowania przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji,
2) współpracy z innymi podmiotami i osobami służącej realizacji celów Fundacji,
3) wspierania przedsięwzięć służących realizacji celów Fundacji
4) wspierania osób i podmiotów działających dla dobra Fundacji,
5) wyróżniania osób i podmiotów wspierających działalność Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 12.
1. Majątek Fundacji stanowią:
1) fundusz założycielski w wysokości 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) przyznany w
oświadczeniu Fundatora o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działalności,
2) dochody z prawem dopuszczalnych źródeł, a w szczególności z:
a)

darowizn, dotacji krajowych i zagranicznych oraz subwencji,

b)

odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

c)

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

d)

spadków i zapisów,

e)

zbiórek publicznych.

2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację wszelkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy określą szczególny
sposób ich wykorzystania, zgodny z celem Fundacji.
§ 13.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
Organy Fundacji
§ 14.
Organami Fundacji są:
1)

Zarząd Fundacji w składzie od 1 do 3 osób,

2)

Rada Fundatorów w składzie od 2 do 7 osób.
Zarząd Fundacji
§ 15.

1.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)

określanie kierunków działania Fundacji oraz sposobów realizacji celów Fundacji,

2)

administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

3)

sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

4)

zatrudnianie pracowników Fundacji,

5)

decydowanie o nabyciu, zbyciu i obciążeniu majątku ruchomego i nieruchomego
Fundacji,

6)

podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach związanych z działalnością
Fundacji.
§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu Fundacji– samodzielnie, a
inny niż Prezes Członek Zarządu – łącznie z Prezesem Zarządu.

§ 17.
1. Prezesem Zarządu jest Fundator, którego wybierają spośród siebie Fundatorzy.
2. Prezes Zarządu pełni funkcję dożywotnio, chyba, że z niej zrezygnuje i wówczas na
Prezesa Zarządu powoływany jest drugi z Fundatorów lub inna osoba. W takim wypadku
Fundator pozostaje członkiem Zarządu, chyba, że i z tej funkcji zrezygnuje.
3. Fundator może jednak w każdym czasie objąć te funkcję. W tym przypadku stosuje się
postanowienie ust. 1.
§ 18.
Fundator powołuje na czas nieokreślony innych członków Zarządu oraz może ich odwołać w
każdym czasie.
Rada Fundacji
§ 19.
1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym Fundatorów, powoływanym
przez Fundatorów w drodze zgodnego porozumienia.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane w jej skład przez Fundatorów na czas
nieokreślony.
4. Fundator może w każdym czasie odwołać członka Rady Fundacji.
5. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Fundatora.
6. W razie śmierci obu Fundatorów Fundacja ulega likwidacji, chyba że Rada Fundacji
podejmie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów uchwałę o kontynuowaniu działalności
Fundacji. W takim przypadku Likwidatora lub Zarząd powoła Rada Fundacji.
§ 20.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) wyrażanie opinii w sprawie kierunków działalności Fundacji,
2) rozpatrywanie i wyrażanie opinii o sprawozdaniu Zarządu z działalności Fundacji,
sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok kalendarzowy,
3) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu,
4) inne sprawy określone Statutem.
§ 21.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie
regulaminu.
§ 22.
W razie śmierci Fundatorów ich kompetencje przewidziane Statutem przechodzą na Radę
Fundacji.
Księga Honorowych Donatorów
§ 23.
Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy
w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 24.
Zmiana Statutu należy do kompetencji Fundatorów.
Likwidacja Fundacji
§ 25.
1. Likwidacja Fundacji należy do kompetencji Fundatorów.
2. Likwidatorem Fundacji jest każdy z Fundatorów, a w razie ich śmierci Prezes Zarządu,
chyba że Rada Fundacji powoła innego likwidatora.
3.Pozostałe po Fundacji mienie może zostać przekazane wyłącznie na inną fundację lub
organizację pozarządową polską lub zagraniczną, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 26.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy o fundacjach oraz inne właściwe przepisy prawa.
FUNDATOR
Krystian Węsierski

