Statut Fundacji Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Rozwoju Polskiej Orientacji Sportowej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez ZAZU GRUPA Przemysław Patejko, zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Maję BRUŹDZIAK w kancelarii notarialnej w
Warszawie, Aleje Jerozolimskie 53 lok. 1A, w dniu 5.12.2016.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i kultury fizycznej.

§4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu i kultury fizycznej, w szczególności Orientacji Sportowej;
2. Upowszechnianie i propagowanie sportu i kultury fizycznej, jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
3. Propagowanie i promocja Orientacji Sportowej, jako aktywnego wypoczynku;
4. Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno-sportowej, w szczególności dla
celów Orientacji Sportowej;
5. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w Orientacji Sportowej w celu popularyzacji
dyscypliny wśród Polaków;
6. Udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele
zbieżne z celami Fundacji;
7. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej;
8. Udzielanie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej dla jednostek organizacyjnych sportu i kultury fizycznej
realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji, w
szczególności w zakresie Orientacji Sportowej;
10. Promocja klubów i organizacji sportowych;
11. Promocja młodych zawodników.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację imprez rekreacyjnych i sportowych we wszystkich dyscyplinach Orientacji Sportowej;
2. Organizację szkoleń i kursów z zakresu Orientacji Sportowej;
3. Działania zmierzające do powiększania bazy specjalistycznych map do Orientacji Sportowej;
4. Organizację obozów i konsultacji dla wybitnych zawodników;
5. Utrzymywanie stałych kontaktów z mediami oraz promowanie dyscypliny w środkach masowego
przekazu;
6. Prowadzenie i inicjowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej;
7. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację
zadań statutowych.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi:
1. fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz w formie sprzętu potrzebnego do
organizacji imprez w Orientacji Sportowej o wartości 4650 zł
2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§8
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Władzami Fundacji jest:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,.

Zarząd Fundacji
§ 10
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład jest wskazywany przez ustępujący Zarząd
i opiniowany przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem
kadencji.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w
przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest
dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania oraz Fundatora. Zmiana może dotyczyć celów określonych w
akcie założycielskim.

§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania oraz Fundatora.

§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i kultury fizycznej;
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

