Statut Fundacji Centralny Wojskowy Klub Sportowy z siedzibą w Warszawie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja Centralny Wojskowy Klub Sportowy (zwana dalej „Fundacją”) jest dobrowolną,
samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w
Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

2.

Dopuszcza się używanie w obrocie nazwy skróconej Fundacji: „Fundacja CWKS”.
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1.

§ 2.

Fundacja została ustanowiona przez Roberta Matrackiego (zwanego dalej „Fundatorem”) na
podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w dniu 5 lipca 2016 roku,
przed notariuszem Tomaszem Wojciechowskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w
Warszawie przy ulicy Koszykowej nr 60/62 lokal nr 36 (Rep. A nr 1/2016) (dalej „Akt
Założycielski”).
§ 3.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
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1.

§ 4.

Fundacja posiada osobowość prawną.

2.

Właściwymi ministrem jest minister sportu i turystyki.
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1.

§ 5.

Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym
charakterze działania.
§ 6.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Centralny Wojskowy Klub
Sportowy”.
§ 7.
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd
Fundacji.
§ 8.
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1.

W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego.

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, z uwzględnieniem innych postanowień niniejszego statutu.
§ 9.

Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzenie statutowej
działalności pożytku publicznego.
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§ 10.
1.

Fundacja opiera swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji
celów statutowych.

2.

Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 11.

ja

Statutowym celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych,
oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz w zakresie kultury
fizycznej i sportu, obejmująca realizację zadań w zakresie:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3)

działalności charytatywnej;

4)

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
ochrony i promocji zdrowia;
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6)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

8)

wypoczynku dzieci i młodzieży;

9)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

10)

wspierania rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów
spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej;

11)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

12)

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
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upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, integracji i aktywizacji
społecznej i zawodowej oraz budowie otwartego, opartego na wiedzy
społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;

14)

ratownictwa i ochrony ludności;

15)

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą;

16)

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

17)

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

18)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;

19)

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
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13)

§ 12.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób w trudnej sytuacji
życiowej. Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej działalnością co najmniej 80%
stanowiły osoby pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
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.§ 13.

2)

wyrównanie szans dzieci z rodzin patologicznych lub rodzin ubogich;
wsparcie psychologiczne, prawne oraz finansowe dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych lub rodzin ubogich;

Fu

3)

wspomaganie oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych lub
z rodzin posiadających ciężkie warunki materialne, a także umożliwienie im
korzystania ze wszystkich form działalności Fundacji w drodze pierwszeństwa;
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Cele Fundacji realizowane są poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego, w szczególności poprzez:

4)

propagowanie idei rozwoju i działania w celu poprawy swojej sytuacji życiowej;

5)

przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia;

6)

wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;

7)

wskazywanie pożądanych wzorców spędzania wolnego czasu;

8)

informowanie oraz uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw
wynikających z ryzykownych zachowań;

9)

uwrażliwienie dzieci i młodzieży na różnego rodzaju nałogi;
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uświadamianie dzieciom i młodzieży znaczenia edukacji oraz rozwoju osobistego
we współczesnym świecie;

11)

działania edukacyjne, w tym działania w zakresie zajęć sportowych, językowych
i nauk technicznych;

12)

wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych intelektualnie, w tym
fundowanie stypendiów, pozwalających na kontynuowanie nauki;

13)

propagowanie idei edukacji oraz sportu wśród dzieci i młodzieży;

14)

wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych ruchowo i sportowo, w tym fundowanie
stypendiów, pozwalających na kontynuowanie kariery sportowej;

15)

pomoc osobom po wypadkach – wsparcie poprzez sport i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu;

16)

podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Fundacji.
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10)

§ 14.

Fundacja może także realizować swoje cele przez odpłatną działalność pożytku publicznego
w zakresie wymienionym w § 13 statutu.

ja

§ 15.

ac

Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.
§ 16.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych
w następującym zakresie:
1)

Działalność klubów sportowych(PKD 93.12.Z) – jako działalność przeważająca;

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
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3)

Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);

4)

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych(PKD
85.51.Z);

5)

Działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z);

6)

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

7)

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

8)

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
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9)

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
(PKD 47.91.Z);

10)

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);

11)

Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

12)

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.64.Z).

Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo
w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

3.

Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym
z wymienionych w paragrafie powyższym zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie
przez Fundację działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

4.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja wpiera, współdziała
i współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych
celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego albo całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu
niezbędnych funduszy z innych źródeł.
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2.

§ 17.

W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja, dla
osiągnięcia swoich celów statutowych, może współpracować z organami administracji
publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5 – 5c
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.).

2.

Współpraca z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego może
obejmować w szczególności:
1)

składanie wniosków o realizację zadań publicznych;
przyjmowanie zleceń realizacji zadań publicznych oraz przyjmowanie dotacji na ich
realizację;
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3)

zawieranie umów z ww. podmiotami;

4)

branie udziału w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
§ 18.

W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może
przyjmować dotacje i dofinansowania na zasadach przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
Rozdział III
Organy Fundacji
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§ 19.
Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.
§ 20.
Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i
reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Zarząd Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków.

3.

Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu
powołuje Rada Fundacji.

4.

Członkowie Zarządu powoływani sią na czas nieokreślony.

5.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu.

6.

Członek Zarządu może zostać odwołany na podstawie uchwały podjętej przez Radę
Fundacji, zaś w szczególności w przypadku:
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1.

1)

złożenia rezygnacji przez członka Zarządu;

2)

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

3)

istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego (Prezes Zarządu), zastępcę
przewodniczącego (Wiceprezes Zarządu) oraz sekretarza. Prezes Zarządu kieruje
pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Zarządu.

8.

Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora lub Radę
Fundacji.

9.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków
Zarządu działających łącznie.

10.

Do kompetencji Zarządu należy:
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7.

1)

opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;

2)

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

3)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

4)

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;

5)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

6)

realizacja celów statutowych Fundacji;

7)

ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia pracowników Fundacji;
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8)

składanie Radzie Fundacji corocznych pisemnych sprawozdań ze swej działalności,

9)

uchwalanie projektów zmian statutu.

Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał. Uchwały Zarządu
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu,
z wyłączeniem uchwał wskazanych w ust. 10 pkt 11). Uchwały Zarządu mogą zapadać w
drodze pisemnej, jeżeli wyrazi na to zgodę co najmniej połowa Członków Zarządu.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

12.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż cztery razy
w roku kalendarzowym. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając
zawiadomienie wszystkim Członkom Zarządu na co najmniej 3 (trzy) dni przed
planowanym terminem posiedzenia (dopuszczalne jest zawiadomienie drogą
elektroniczną).

13.

Wśród Członków Zarządu nie mogą znaleźć się osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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11.

§ 21.

Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej Fundacji odrębnym od
Zarządu i składającym się z od trzech do dziewięciu członków.

2.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady Fundacji powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

3.

Członkowie Rady Fundacji powoływani sią na czas nieokreślony.

4.

Fundatorowi przysługuje prawo do odwołania poszczególnych członków Rady Fundacji
w każdym czasie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady Fundacji
może zostać odwołany także na podstawie uchwały podjętej bezwzględną większością
głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego oraz Zastępcę
Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
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1.

6.

Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej organów.

7.

Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.

8.

Do kompetencji Rady Fundacji należy także:
a)

zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

b)

zatwierdzanie sprawozdań sporządzonych przez Zarząd z działalności Fundacji,
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c)

zatwierdzanie warunków zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia pracowników Fundacji,

d)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

e)

zatwierdzanie projektów zmian statutu uchwalonych przez Zarząd,

f)

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych podmiotów,

g)

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu jej majątku.

Rada Fundacji nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru
Zarządowi.

10.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.

11.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

12.

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, o ile zwrot takich kosztów
albo wypłatę wynagrodzenia przewidują inne akty wewnętrzne Fundacji.

ja

C
W
KS

9.

§ 22.

Majątek Fundacji:

stanowi Fundusz założycielski w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset
złotych), wymieniony w Akcie Założycielskim, który w części, tj. w wysokości
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą
Fundacji,

Fu
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Rozdział IV
Majątek Fundacji

2)

2.

mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe,

Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji
oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.
§ 23.

1.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są pozyskiwane
w szczególności poprzez:
1)

ofiary, darowizny, spadki, zapisy;

2)

subwencje i dotacje;
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3)

sprzedaż cegiełek, zbiórki publiczne;

4)

wpływy pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów
wartościowych;

5)

dochody z majątku nieruchomego, ruchomego oraz innych praw majątkowych;

6)

dochody z działalności gospodarczej prowadzone przez Fundację.

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

3.

Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
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2.

§ 24.

Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności
nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy
do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.
§ 25.

ac

ja

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 26.

Na mocy niniejszego statutu zabronione jest:

nd

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków Rady
Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 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 (dalej "Osoby Bliskie");

Fu

1)

2)

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności
członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników 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)

wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady Fundacji
lub pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;
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4)

zakup na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji, lub pracownicy i wolontariusze oraz ich Osoby Bliskie.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 27.
Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

2.

Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej
większością 7/9 głosów przy obecności wszystkich Rady Fundacji. W takim wypadku
Rada Fundacji podejmuje także uchwałę o sposobie podziału i przeznaczeniu majątku
Fundacji.

3.

Zmian statutu dokonuje Zarząd uchwałą podjętą większością 3/5 głosów przy obecności
wszystkich Członków Zarządu Fundacji za uprzednią zgodą Rady Fundacji.

C
W
KS

1.

§ 28.

Fu

nd

ac

ja

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203
z późn. zm.).
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