
Statut  

Fundacja Runport 

Z dnia 2 stycznia 2017r. 

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą z dnia 26 stycznia 2017 roku.  

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Runport, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, 

działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 

46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 z późniejszymi 

zmianami), Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz.U. nr 121, Poz. 769 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks Cywilny (Dz.U.19, poz.93 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 17 

listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z 

późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

§2 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Czarnków. 

§3 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Sportu i Turystyki. 

§4 

  

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

§5 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§6 



Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 

których cele są zbieżne z celami Fundacji. 

§7 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych 

przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

§8 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

  

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§9 

Celami Fundacji są: 

1. Wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej. 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

3. Organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, 

sportu i zdrowego trybu życia. 

4. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji. 

5. Wspieranie osób fizycznych lub prawnych oraz instytucji zajmujących się 

organizowaniem imprez sportowych, widowisk sportowych, krzewieniem kultury 

fizycznej. 

6. Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych ze sportem. 

7. Propagowanie przez sport zdrowego trybu życia. 

8. Promocja i organizacja wolontariatu. 

9. Aktywizacja społeczności lokalnych. 

10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju. 

11. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa między innymi poprzez 

wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność o charakterze sportowym. 

12. Promocja i organizacja działań o charakterze charytatywnym. 

13. Wspieranie działalności dobroczynnej. 

14. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

15. Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. 

16. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego wypoczynku. 

17. Wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu ich celów. 

18. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, wydawnicza, oświatowa, kulturalna, 

edukacyjna oraz badawcza, w szczególności w zakresie krzewienia kultury fizycznej i 

zdrowego trybu życia. 

 

§10 



Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1. Prowadzenie kampanii i akcji społecznych. 

2. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego 

przekazu. 

3. Organizację i promocję konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń, 

warsztatów i wykładów dotyczących celów Fundacji. 

4. Prowadzenie ośrodków, centrów wolontariatu. 

5. Wdrażanie innowacyjnych form i metodologii rozwoju sportowego. 

6. Organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym organizowanie 

zawodów, turniejów oraz obozów sportowych. 

7. Tworzenie i utrzymywanie obiektów służących realizacji celów Fundacji. 

8. Udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego, szkoleniowego oraz informacyjnego 

organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim. 

9. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. 

10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, 

państwowymi, biznesem oraz organizacjami społecznymi. 

11. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej. 

12. Rozwój i doskonalenie kadry Fundacji. 

13. Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz 

aktywności kulturalnej i oświatowej. 

14. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych. 

15. Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia. 

16. Działania na rzecz promocji kultury fizycznej. 

17. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego 

osobom fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i 

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w zakresie: 

a. pomocy społecznej, 

b. działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności, 

c. ochrony i promocji zdrowia, 

d. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

e. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych 

praw kobiet i mężczyzn, 

f. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

g. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

h. promocji i organizacji wolontariatu. 

18. Organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć, służących pozyskaniu 

środków na cele filantropijne. 

19. Organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych 

wyróżniających się w realizowaniu celów Fundacji, a dla osób fizycznych także 

organizowanie i przyznawanie stypendiów. 

20. Propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak 

i za granicą. 

21. Organizowanie międzynarodowych i krajowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i 

seminaryjnych w Polsce i za granicą. We współpracy z organami administracji 

państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi, naukowo badawczymi, 



uczelniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi lub innej stosownej formie 

organizacyjnej. 

22. Zakup wszelkich dóbr materialnych zgodnie z celami Fundacji. 

23. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji szkolnych i 

studenckich. 

 

§11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§12 

1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 9, może być prowadzona jako 

działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, na zasadach określonych 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). Zakres 

działalności odpłatnej statutowej pokrywa się z zakresem działalności nieodpłatnej 

wymienionej w §9 za wyjątkiem pkt 12, 19, 20 i 22. 

2. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku, dochód z działalności odpłatnej 

statutowej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§13 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora. 

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 

złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 

3. Ponadto majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

4. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, w 

nieruchomościach i ruchomościach oraz w udziałach lub akcjach spółek i papierach 

wartościowych. 

5. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych 

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 

6. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

2. Dotacji, datków, subwencji, oraz grantów, 

3. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji, 

4. Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za 

granicą, 

5. Operacji finansowych, 



6. Krajowego i zagranicznego sponsoringu, 

7. Dochodów z majątku fundacji, 

8. Dochodów z odsetek bankowych, 

9. Dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego, 

10. Dochodów z nabytych praw majątkowych, 

11. Dochodów z działalności odpłatnej statutowej Fundacji.  

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§14 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§15 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§16 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§17 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem 

w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami 

bliskimi” 

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich. 

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§18 

1. Organami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. 



2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 

tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.  

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie 

stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia. 

4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 19 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z minimum 3 członków 

3. Kadencja Członków Rady Fundacji trwa 5 lat. 

4. Funkcję Członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

6. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.  

7. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję 

(uzupełnienie składu) lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator. 

8. Fundator ma prawo zmienić skład Rady w każdym czasie. 

9. Zmiana składu Rady przez Fundatora odbywać się będzie w drodze uchwały 

Fundatora. 

10. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 

d. Prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

e. Odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku: 

E1. Nienależytego wypełniania obowiązków cżłonka Rady Fundacji. 

E2. Naruszenia postanowień Statutu Fundacji. 

E3. Trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub 

ułomności. 

E4. Zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego 

członka Rady Fundacji. 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Rady należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu 

majątkowego Fundacji, 

3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji. 

4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium, 

5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu, 

6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

7. Podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów Fundacji w kraju lub za granicą. 



8. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu. 

 

 

§ 21 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Spotkania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na 

wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.  

3. Termin na zwołanie Spotkania Rady od dnia złożenia wniosku wynosi 14 dni. 

4. O spotkaniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady. 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – z zasady zwykłą większością 

głosów. 

6. Uchwały Rady w przedmiocie: zmiany Statutu, zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Fundacji sporządzonego przez Zarząd, zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, zapadają większością 2/3 głosów. 

7. W drodze jednomyślnej uchwały członków Rady podejmowane będą decyzje w 

przedmiocie: utworzenia oddziału Fundacji, połączenia Fundacji z inną fundacją, 

likwidacji Fundacji. 

8. Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu 

członków Rady (quorum) 

9. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

10. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 

12. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym 

członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nie osoby. 

 

§ 22 

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji. 

2. Dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji. 

  
 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 23 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji; 

2. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu powoływany przez Radę; 

3. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. 

4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

5. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. 

6. Zarząd lub każdy z jego członków może być odwołany w każdym czasie przez Radę 

Fundacji. 

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

a. Rezygnacji członka Zarządu 

b. Śmierci członka Zarządu 



c. Odwołania członka Zarządu 

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

9. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie 

rzadziej niż raz w roku. Z posiedzeń sporządza się protokół podpisany przez członków 

Zarządu obecnych na posiedzeniu. 

10. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

11. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych bezwzględną 

większością głosów.  

12. Do prawidłowości uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu 

członków Zarządu.(quorum). 

13. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. 

14. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

15. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych, składa każdy 

członek Zarządu samodzielnie.  

16. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich innych sprawach niż 

majątkowe, składa każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

 

 

§ 24 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji. 

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji. 

5. Ustalanie wielkości zatrudnienia. 

6. Ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla 

pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją. 

7. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o 

fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego. 

8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 

Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu. 

9. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych. 

10. Odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji. 

11. Przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji. 

12. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 

kompetencji innych organów. 

 

Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

 

§25 

 



1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których 

mowa w par. 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których 

działalność odpowiada celom Fundacji. 

 

 

 
 


