STATUT FUNDACJI BARTŁOMIEJA MROZA

Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Bartłomieja Mroza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została
przez Bartłomieja Mroza, zwanego dalej Fundatorem.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach (tj. Dz. U. Z 1991 r.
Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Fundacja działa na całym obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne
jednostki organizacyjne w Polsce i poza jej granicami.
4. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń i formacji społecznych.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania i dopuszczonych prawem polskim.

§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu.

§4
Fundacja ma prawo używać logo, pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację oraz odpowiedniego
oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
§5

1. Fundacja może powoływać placówki badawcze, ośrodki, biura, odziały i filie w kraju i za granicą.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

§6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Cele i sposoby ich realizacji
§7
Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów:
1. Rozwój parabadmintona w Polsce.
2. Wspieranie treningów oraz wyjazdów szkoleniowych i turniejowych reprezentantów Polski w
parabadmintonie.
3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5. Promocja aktywnego trybu życia.
6. Wspieranie różnorodnych form aktywności, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.
7. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8. Działania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami.
11. Promocja wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu.
12. Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych.
§8

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzi działalność w następujących formach:
1. Docieranie do osób niepełnosprawnych ruchowo i aktywizowanie ich przez badmintona.
2. Obejmowanie opieką

trenerską zawodników niepełnosprawnych,

reprezentantów Polski w parabadmintonie..

w tym

szczególnie

3. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką Fundacji poprzez organizowanie
obozów sportowych, wyjazdów treningowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie
fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie
samych zawodników lokalnie i globalnie.
4. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania badmintona przez osoby niepełnosprawne,
w tym wsparcie sprzętowe zawodników reprezentacji Polski w parabadmintonie, którzy spełniają
warunki regulaminu.
5. Wspieranie akcji mających na celu promocję badmintona osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie szkoleń dla trenerów, mających na celu przygotowanie ich do pracy z
zawodnikami niepełnosprawnymi.
7. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
8. Organizowanie dni otwartych mających na celu upowszechnianie parabadmintona.
9. Organizowanie obozów i szkoleń dla dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół
sportowych.
10.

Podejmowanie współpracy w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z osobami

fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami specjalistycznymi, organizacjami
rządowymi i pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
11. Organizowanie i wspieranie akcji promujących wolontariat, zasady wzajemnej pomocy itp.
12. Finansowanie pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców aktywnych oraz
kontuzjowanych.
13. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działalność Fundacji.
14. Działalność statutowa ma charakter niedochodowy.
Dla osiągnięcia celów określonych w par. 7 statutu Fundacja może podjąć współpracę z podmiotami
rządowymi, organizacjami pozarządowymi na całym świecie oraz innymi podmiotami, z którymi
współpraca będzie pomocna dla Fundacji przy realizacji działalności statutowej.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również wspierać osoby fizyczne oraz prawne, a także
jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Fundacji.
Władze Fundacji
§9

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd
§ 10

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Skład Zarządu jest dwuosobowy. W skład zarządu wchodzi Prezes i wiceprezes.
3. Wiceprezesa Zarządu Fundacji powołuje jej prezes.
4. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołany zostaje Bartłomiej Mróz
5. Członek Zarządu może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Zarząd:
• opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
• kieruje bieżącymi pracami Fundacji;
• uchwala plan prac oraz budżet Fundacji na okresy roczne;
• sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
• sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
• przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy;
• kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
wyniki działalności finansowej i gospodarczej;
• reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu;
• zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji
• podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów;
• uchwala zmiany w statucie;
• podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
7. Do samodzielnego reprezentowania Fundacji oraz zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań
majątkowych, uprawnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje jednogłośnie, a w razie nieobecności wiceprezesa lub braku porozumienia w
zarządzie, ostateczną decyzję podejmuje samodzielnie prezes.

9. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
10.

Odwołanie prezesa Fundacji może nastąpić w wypadku jego rezygnacji z pełnionej funkcji,

sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.

11.

Odwołanie wiceprezesa Zarządu Fundacji może nastąpić w wypadku jego rezygnacji z

pełnionej funkcji, sądowego pozbawienia praw publicznych, utraty zdolności do czynności
prawnych oraz na mocy decyzji prezesa Fundacji.

Majątek i fundusze
§ 11
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Mienie ruchome i nieruchome nabyte przez Fundację.
3. Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz
pokrywanie kosztów Fundacji.

§ 12
1. Źródłami powstania majątku Fundacji są:
• dochody z majątku Fundacji;
• dotacje celowe instytucji krajowych i zagranicznych;
• subwencje;
• dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

krajowe i

zagraniczne darowizny, ofiarność publiczna, zapisy i spadki.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Funduszami i majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.

§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14
Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację.

§ 15
Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały zarządu Fundacji.

Statut został uchwalony dnia 14 grudnia 2017 r. w Warszawie.

