
STATUT 

„FUNDACJI MARKA SOKOŁOWSKIEGO- SOKOŁY PODBESKIDZIA” 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MARKA SOKOŁOWSKIEGO- SOKOŁY 

PODBESKIDZIA” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez pana MARKA 

SOŁOWSKIEGO, aktem notarialnym ……………………………………………. działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach  oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja będzie działać pod nazwą FUNDACJA MARKA SOKOŁOWSKIEGO- SOKOŁY 

PODBESKIDZIA 

3. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą- FUNDACJA M.S. 

§ 2. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała  

§ 3. 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej. 

§ 4. 

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 5. 

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub 

dla samej Fundacji. 

 6 §  

Fundacja utworzona została na czas nieokreślony. 

II. CELE FUNDACJI  

§ 7. 

Głównym celem Fundacji jest wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu zawodowego i 

amatorskiego szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Ponadto Fundacja 

realizuje następujące cele: 

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 



4. działalność charytatywna; 

5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

7. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

8. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10.  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

11.  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

12.  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

13.  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

14.  działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

15.  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

16.  Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

17.  działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

18.  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

19.  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

20.  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

21.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

22.  promocja i organizacja wolontariatu; 

23.  pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

24.  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

25.  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

26.  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

27.  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

28.  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3, w zakresie określonym w pkt 1-27. 

 

8 §  

Formy realizacji celów Fundacji 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego: 

a. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom 

społecznym; 

b. wspieranie i promocja działalności Klubów Sportowych, szczególności w zakresie szkolenia 

młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, zwłaszcza dla osób z 

niepełnosprawnością; 

c. nabywanie rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno – sportowej z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

d. udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej klubom, organizacjom sportowym, 

sportowcom, zawodnikom; 

e. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności w 

zakresie sportu i rekreacji; 

f. Promocja młodych zawodników, scauting; fundowanie stypendiów itp; 

g. Prowadzenie działalności marketingowej, szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i 

poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji; 

h. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym 

prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników; 



i. Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez 

organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne; 

j.  Szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje; 

k.  Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym, rozgrywek 

sportowych, turniejów sportowych, konkursów, w tym organizowanych przez inne podmioty; 

l. Organizowanie czasu wolnego w tym o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, 

prowadzenie działalności profilaktycznej; 

m. finansowanie badań naukowych prowadzonych w zakresie walki z chorobami, 

n. dofinansowanie zakupów urządzeń laboratoriów, niezbędnego sprzętu medycznego, 

rehabilitacyjnego, materiałów medycznych i leków,  

o. udzielenie wsparcia finansowego ofiarom klęsk żywiołowych w formie dopłat do 

zaciąganych kredytów (pożyczek), dotacji, subsydiów oraz udzielania innych form 

bezpośredniej pomocy w celu poprawy warunków życia poszkodowanym, 

p. współpraca i wsparcie instytucji, organizacji krajowych i zagranicznych, które statutowo 

realizują i świadczą pomoc osobom poszkodowanym, prowadzących działalność kulturalną, 

oświatową i wychowawczą, naukową itp.  

q. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, zjazdów 

naukowych, ustanowienie stypendiów i nagród, akcji społecznych, dyskusji, konferencji, 

pokazów itp.  

r. organizowanie i prowadzenie wolontariatu 

s. Propagowanie akcji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze, wspieranie publikacji w 

tym zakresie,  

t. wspieranie i współfinansowanie działalności osób i instytucji proekologicznych 

u. wspieranie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji polskich i 

polonijnych działających za granicą w formie stypendiów, dofinansowania kosztów nauki, 

szkoleń, pobytów i obozów w Polsce. 

2. Cele określone powyżej będą osiągane w ramach wyłącznej działalności statutowej Fundacji, 

dotyczącej realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa. 

§9. 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz fizycznych, 

których cele są zbieżne z celami Fundacji, w sposób przewidziany przepisami prawa. 

2. Fundacja będzie prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego w 

rozumieniu przepisu art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), tj. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym działalność gospodarcza nie 

może być tożsama z działalnością odpłatną fundacji  

III. MAJĄTEK FUNDACJI   

§ 10. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł, (tysiąc złotych) oraz środki 

finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności. 

§ 11. 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

 darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych zamieszkałych w kraju 

i zagranicą 

 subwencji i dotacji itp. 

 wpłat od osób fizycznych i osób prawnych, 



 dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych, 

 odsetek bankowych, dywidend od posiadanych akcji i udziałów, 

 dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

 odpłatnej działalności statutowej  

 działalności gospodarczej. 

§ 12. 

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że 

stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§ 13. 

1. Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę (lub subwencję) 

jednorazową lub łączną w wysokości co najmniej 1000 złotych lub w odniesieniu do osób 

zagranicznych 1000 dolarów USA, uzyskają o ile wyrażą takie życzenie tytuł Donatora Fundacji. 

2. Tytuł Ambasadora Fundacji może być przyznany każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Fundacji 

IV Działalność gospodarcza 

§ 14 

3. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na 

działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

4. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne 

jednostki organizacyjne lub uczestniczyć w spółkach typu cywilnego i handlowego. Jednostki 

organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. 

Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający 

w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania 

osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków. 

§ 15 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

93.11.Z- Działalność obiektów sportowych 

73.11.Z- Działalność agencji reklamowych 

56.10.A- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

85.31.B- Licea Ogólnokształcące 

85.20.Z- Szkoły podstawowe 

85.10.Z- Placówki wychowania przedszkolnego 

85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

63.12- Działalność portali internetowych 

70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 

 

§ 16 

 Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania 

zezwolenia, patentu lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu. 

 

§ 17 

Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden 

tysiąc złotych). 



§ 18 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami dotyczącymi 

osób prawnych. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od pozostałej 

działalności statutowej. 

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację nie jest tożsama z działalnością odpłatną 

Fundacji. 

V. WŁADZE FUNDACJI  

§ 19 

Władzami Fundacji są: 

–        Rada Fundacji 

–        Zarząd Fundacji 

§ 20. 

1. Rada Fundacji liczy od 1 do 5 członków. 

2. Wyboru pierwszego składu Rady dokonuje Fundator. 

3. Osoby wybrane do Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też powiązani z 

osobami wchodzącymi w skład Zarządu stosunkiem pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Osoby wybrane do Rady nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 

winy umyślnej. 

§21. 

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych. 

§ 22. 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

2. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Rada Fundacji odbywa posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez 

Zarząd. 

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności w przypadku składu 1-2 

osobowego wymagana jest 100% obecności członków, w pozostałych przypadkach wymagane 

jest qourum. W przypadku równej ilości głosów przeważający jest głos Przewodniczącego.  

5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady, w 

uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym 

udziałem. Decyzje w tym zakresie podejmuje Fundator.  

6. Posiedzenia Rady mają formę: 

 jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo 

 komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach przy wykorzystaniu 

środków: komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizulanych. 

4. W przypadku posiedzenia członków Rady przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków: 

komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych albo audiowizualnych, uchwały z danego 

posiedzenia podpisywane są jednoosobowo przez Przewodniczącego Rady. 

5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji. 



§ 23. 

Do kompetencji Rady należy: 

 powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji przy zastrzeżeniu §26 pkt.3 

 określanie zasad i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji przy zastrzeżeniu §29 

pkt. 2 

 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji 

 opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji 

 wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 

 podejmowanie decyzji dotyczących zmian Statutu oraz likwidacji Fundacji na wniosek 

zarządu 

 nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach jej działań, a w szczególności 

nadzór i kontrola gospodarki finansowej Fundacji 

 zatwierdzanie sprawozdań finansowych 

 reprezentowanie Fundacji przy umowach z członkiem Zarządu, przy czynnościach prawnych 

dotyczących członka Zarządu lub w sporze pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu.  

§ 24. 

1. Fundatorowi służy prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie. 

2. W przypadku śmierci, trwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie funkcji Fundatora, prawo 

powoływania i zmiany członków Rady przejmuje sama Rada  

§ 25. 

Fundator może zostać członkiem Zarządu lub Rady  

§26. 

1. Zarząd Fundacji liczy 1 do 3 członków. 

2. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony 

3. Zarząd powołuje i odwołuje  Fundator, w przypadku jego śmierci, trwałej choroby, 

uniemożliwiającej pełnienie funkcji prawo powoływania i zmiany członków Zarządu 

przejmuje Rada  

3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek: 

 złożenia rezygnacji w dniu jej doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji 

 odwołania przez Radę Fundacji ze składu Zarządu 

 śmierci członka Zarządu 

 trwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka zarządu 

§ 27. 

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

Fundatora i Rady Fundacji. 

§ 28. 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących 

Fundacji, w tym: 

 ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji        



 zarządzanie majątkiem Fundacji, 

 przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, dotacji itp.  

 ustalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji,  

 ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i 

nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w Fundacji, 

 powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze 

i samodzielne w Fundacji, 

 sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań finansowych z 

działalności Fundacji  

 powoływanie pełnomocnika zarządu 

§ 29. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Członkowie Zarządu 

mogą otrzymywać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji.  

2. Fundator określa wynagrodzenie członków zarządu fundacji za wykonywanie czynności na 

rzecz fundacji. W przypadku jego śmierci, trwałej choroby, uniemożliwiającej pełnienie 

funkcji wysokość wynagrodzeń ustala Rada Fundacji. 

§ 30. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest Prezes Zarządu,a w przypadku nieobecności Prezesa powołany pełnomocnik 

spośród pozostałych członków zarządu lub Rady Fundacji.  

§ 31. 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie innego członka 

Zarządu, na żądanie Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany członek 

Zarządu. 

3. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku 

§ 32. 

Fundacja nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 

jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji 

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”, 

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów 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) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  



VI. ZMIANA STATUTU  

§ 33. 

Decyzje o zmianie Statutu podejmuje Rada Fundacji na podstawie uchwały na wniosek Zarządu 

Fundacji 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 34. 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną organizacją 

pozarządowa lub zostać jej członkiem. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta 

wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 35. 

Fundacja może powoływać inne osoby prawne m. in. spółki prawa handlowego, spółdzielnie socjalne. 

Stawać się ich akcjonariuszem, udziałowcem.  

§ 36. 

Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku oraz 

osiągnięciu celu, dla którego została ustanowiona. 

§ 37. 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały, przy czym uchwała 

ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

§ 38. 

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przekazane będą instytucjom, których 

działalność jest tożsama z celami Fundacji. 

 

 


