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STATUT FUNDACJI
PIOTRA REISSA
_____________________________________

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Piotra Reissa, zwana dalej Fundacją, została utworzona przez
Pana Piotra Reissa, zam. w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 25/16, zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 grudnia 2010 roku przez notariusza Marka
Glanowskiego, w kancelarii notarialnej w Poznaniu, zapisanym w repertorium A nr 7.623/2010.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 06
kwietnia 1984 r. (t.j. Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) o fundacjach
oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest minister właściwy do spraw
kultury fizycznej i sportu.
§ 2.
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.
3. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki, zakłady i
oddziały w kraju i za granicą, łączyć się z innymi fundacjami oraz tworzyć i uczestniczyć we
wszelkich organizacjach oraz podmiotach gospodarczych, w tym w spółkach kapitałowych i
osobowych w kraju i za granicą oraz w spółdzielniach.
§ 4.
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja, od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o której mowa w
przepisie art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U z 2010 r., nr 234, poz. 1536), jest organizacją pożytku publicznego.
§ 5.
1. Fundacja może używać wyróżniających ją znaków.
2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz tytuły honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami osobom lub jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji celów obranych
przez Fundację.
II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Fundacja prowadzi na rzecz ogółu społeczności działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 Statutu.
§ 7.
Celem Fundacji jest:
a)
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie,
b)
promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
c)
wspieranie rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie,
d)
wyszukiwanie i promowanie utalentowanych sportowców,
e)
praca na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce,
f)
promowanie współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej oraz

podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
g)
działalność charytatywna.
§ 8.
1. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:
a)
prowadzenie lub finansowanie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w
szczególności szkółek, sekcji lub drużyn sportowych,
b)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie imprez sportowych lub rekreacyjnych
lub zawodów sportowych,
c)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zgrupowań lub obozów szkoleniowych,
d)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie zakupu sprzętu sportowego lub
urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych,
e)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie działalności służącej zdobyciu lub
podniesieniu kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu,
f)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie akcji informacyjnych, szkoleniowych,
lub kampanii promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia,
g)
organizowanie, prowadzenie lub finansowanie, sympozjów, seminariów, konferencji
lub podobnych wydarzeń, służących propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce,
h)
prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej,
i)
finansowanie działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej lub sportu,
j)
współpracę lub organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami
zajmującymi się kulturą fizyczną lub sportem,
k)
współpracę z organami administracji rządowej lub samorządowej, a także z
podmiotami gospodarczymi,
l)
fundowanie stypendiów,
m)
prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, loterii lub zbiórek
publicznych,
n)
pomoc finansową i rzeczową,
o)
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
p)
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
q)
pomoc społeczna umożliwiając a osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, o których mowa w ust. 1 powyżej, wykonywane
w całości bądź w części samodzielnie lub poprzez osoby trzecie w oparciu o stosunek prawny
łączący takie podmioty z Fundacją.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, jednakże
wyłącznie w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
§ 9.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie lub odpłatnie w
rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 Statutu.
2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
wskazanym w postanowieniu § 8 ust. 1 Statutu.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności szkółek, sekcji lub drużyn
sportowych,
b) organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych lub zawodów sportowych,
c) organizowania zgrupowań lub obozów szkoleniowych,
d) organizowania zakupu sprzętu sportowego lub urządzeń służących podnoszeniu

kwalifikacji sportowych,
e) działalności służącej zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu,
f) organizowania lub prowadzenia akcji informacyjnych, szkoleniowych, lub kampanii
promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
g) organizowania sympozjów, seminariów, konferencji lub podobnych wydarzeń, służących
propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce.
§ 10.
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie
organów lub 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) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator,
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
III. Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100)
złotych, który został przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki
finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte w czasie działania Fundacji.
§ 12.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) majątku Fundacji,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji,
d) aukcji, loterii lub ze zbiórek publicznych,
e) odsetek bankowych,
f) wpływów z tytułu dywidend i zysków z posiadanych udziałów,
g) dochodów z działalności gospodarczej,
h) innych źródeł przychodów przewidzianych prawem.
§ 13.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a) wydawanie książek,
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
c) pozostała działalność wydawnicza,
d) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

e) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
f) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych,
h) działalność portali internetowych,
i) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzeniem,
j) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
k) działalność fotograficzna,
l) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
m) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
n) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
o) działalność pośredników turystycznych,
p) działalność organizatorów turystyki,
q) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
r) działalność związana z organizacją tarów i wystaw,
s) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
t) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej wymagałoby uzyskania zezwolenia lub
koncesji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jej uzyskaniu.
§ 14.
Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje jej celów statutowych i
pokrycie kosztów jej działalności, zaś nadwyżka przychodów nad kosztami działalności
przeznaczana będzie wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 15.
1. Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
z wydzieleniem dla każdego rodzaju prowadzonej działalności na odrębnych kontach
przychodów i kosztów.
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
IV. Władze Fundacji
§ 16.
Władzami Fundacji są:
3.g.a) Rada Fundacji,
3.g.b) Zarząd.
Rada Fundacji

1.
2.
3.
4.

§ 17.
Rada Fundacji składa się z 3 (słownie: trzy) do 10 (słownie: dziesięć) członków.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
Członkowie Rady Fundacji powoływani są w wspólną kadencję wynoszącą 2 (słownie: dwa) lata.
Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
a) z chwilą pisemnej pod rygorem nieważności rezygnacji, lub
b) z chwilą odwołania, lub
c) z chwilą śmierci, lub
d) z chwilą powołania danego członka Rady Fundacji do Zarządu lub nawiązania pomiędzy
nim a Fundacją stosunku pracy, lub

e) z dniem 30 czerwca roku, w którym upłynęła dana kadencja.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
§ 18.
1. Członkowie Rady Fundacji danej kadencji wybierają ze swego grona:
a) Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji,
c) Sekretarza Rady Fundacji.
2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, który reprezentuje Radę
Fundacji na zewnątrz.
3. Rada Fundacji może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

1.
2.

3.
4.

§ 19.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 (słownie: dwa) raz w roku kalendarzowym.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej na 7 (słownie: siedem)
dni przed terminem danego posiedzenia, z własnej inicjatywy albo na żądanie Fundatora lub
na wniosek Zarządu, zgłoszone na piśmie pod rygorem nieważności.
W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może być skrócony,
jednakże nie może być on krótszy niż 3 (słownie: trzy) dni.
Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy
obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i żadna z obecnych osób nie wyrazi sprzeciwu
co do jego odbycia.

§ 20.
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równości
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, zaś w przypadku jego
nieobecności na danym posiedzeniu Rady Fundacji głos obecnego na nim
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
§ 21.
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz sprawozdań
finansowych,
b) udzielanie członkom Zarządu, po wygaśnięciu mandatu, absolutorium z wykonywania przez
nich obowiązków członka Zarządu,
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
d) wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady
Fundacji oraz Sekretarza Fundacji,
e) opiniowanie proponowanej przez Zarząd strategii działalności Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji,
g) przyznawanie odznak, medali honorowych, tytułów honorowych oraz innych nagród lub
wyróżnień osobom lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji celów obranych przez Fundację
§ 22.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

§ 23.
Zarząd składa się z 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzy) członków.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
Członkowie Zarządu powoływani są w wspólną kadencję wynoszącą 3 (słownie: trzy) lata.
Mandat członka Zarządu wygasa:
a) z chwilą pisemnej pod rygorem nieważności rezygnacji, lub
b) z chwilą odwołania, lub
c) z chwilą śmierci, lub
d) z chwilą powołania danego członka Zarządu do Rady Fundacji, lub
e) z dniem 30 czerwca roku, w którym upłynęła dana kadencja.
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
W umowa Fundacji z członkiem Zarządu, Fundację reprezentują działający łącznie:
a) Przewodniczący Rady Fundacji oraz Sekretarz Rady Fundacji, lub
b) Wiceprzewodniczący Rady Fundacji oraz Sekretarz Rady Fundacji.
Zarząd może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

§ 24.
W przypadku, gdy Zarząd jest organem kolegialnym:
a)
pracami Zarządu kieruje wybrany przez Fundatora Prezes Zarządu,
b)
posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 (słownie: jeden) raz na kwartał,
c)
posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni
przed terminem danego posiedzenia, z własnej inicjatywy albo na żądanie Fundatora lub na
wniosek Rady Fundacji, zgłoszone na piśmie pod rygorem nieważności,
d)
w uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w pkt b) powyżej, może być
skrócony, jednakże nie może być on krótszy niż 3 (słownie: trzy) dni,
e)
posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania w przypadku, gdy
obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żadna z obecnych osób nie wyrazi sprzeciwu co
do jego odbycia.
§ 25.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jednakże w przypadku równości liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 26.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
3. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
a)
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
b)
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych Fundacji,
c)
przedkładanie Radzie Fundacji do zaopiniowania propozycji strategii działalności
Fundacji,
d)
realizacja pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Fundacji strategii działalności
Fundacji,
e)
podejmowanie decyzji i działań związanych z bieżącą działalnością Fundacji we
wszelkich sprawach nie przekazanych wyraźnie do kompetencji innych organów.

4. Zarząd zobowiązany jest do wykonywania obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w
ust. 3 pkt b) powyżej, za dany rok obrotowy, do dnia 31 marca roku następnego włącznie.
§ 27.
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
V. Zmiana Statutu
§ 28.
a.e.1. Zmian w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji:
a) na pisemne pod rygorem nieważności polecenie Fundatora, lub
b) z własnej inicjatywy, lub
c) na wniosek Rady Fundacji.
a.e.2. Zmiany Statutu dokonywane z własnej inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji
wymagają uprzedniego zatwierdzenia ich w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez
Fundatora.
a.e.3. Zmiany celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, można dokonać
wyłącznie na pisemne pod rygorem nieważności polecenie Fundatora.
VI. Połączenie z inną fundacją
§ 29.
h.3.1.1.
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
h.3.1.2.
Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Fundatora.
h.3.1.3.
Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
VII. Likwidacja Fundacji
§ 30.
1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatora wyrażonej po rygorem nieważności
w formie pisemnej.
2. Postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu stosuje się odpowiednio do likwidatorów
Fundacji, z tym jednak zastrzeżeniem, iż likwidatorzy powoływani są na czas nieoznaczony.
§ 31.
2.1.1. Likwidatorzy w okresie likwidacji podejmują wszelkie czynności faktyczne i prawne
zmierzające do zakończenia interesów Fundacji, ściągnięcia wierzytelności i wykonania
zobowiązań Fundacji.
2.1.2. Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji powinien zostać wypłacony
Fundatorowi lub za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Fundatora może być
przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach
zbliżonych do celów Fundacji.

