STATUT
FUNDACJI PAMIĘCI MICHAŁA BOBERA I MICHAŁA JEZIORA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora zwana dalej „ Fundacją”, została
ustanowiona przez Stanisława Bobera, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym

przez

notariusza

Michała

Domagalskiego

w

kancelarii

notarialnej

w Niepołomicach, ul. Bocheńska 11 w dniu 6 stycznia 2009 roku.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 91.46.203), Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie (Dz. U. 03.96.873) oraz
niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz, w zakresie realizacji celów
statutowych, również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

§6
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
§7
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
1. Kierując się nadrzędną wartością wyrażoną w pielęgnowaniu pamięci o tragicznie
zmarłych młodych piłkarzach Hutnika Kraków Fundację tę powołujemy dla realizacji
następujących celów:
a) podejmowanie inicjatyw stwarzających warunki ekonomiczne, organizacyjne,
szkoleniowe i prawne służące rozwojowi sportu, turystyki i rekreacji
w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) udzielanie pomocy materialnej, merytorycznej i organizacyjnej służącej rozwojowi
kultury fizycznej w Rzeczpospolitej Polskiej,
c) finansowanie i organizowanie zawodów, obozów i imprez sportowych,
rozrywkowych, turystycznych, rekreacyjnych,
d) finansowanie i organizowanie corocznego Memoriału im. Michała Bobera
i Michała Jeziora krzewiącego ducha sportu i popularyzującego zasady
zachowania „fair play” wśród młodzieży.
2.Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.
873).

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i treningów w tym
organizowanie i finansowanie corocznego Memoriału pamięci Michała Bobera i
Michała Jeziora, na którym propagowany jest zdrowy styl życia i uprawianie sportu,
b) fundowanie stypendiów dla młodych sportowców z najbiedniejszych rodzin biorących
udział w realizacji celów Fundacji,
c) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej,
d) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych uświadamiających młodzieży
skutki spożywania alkoholu i narkotyków,
e) finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
f) fundowanie nagród finansowych i rzeczowych dla młodych sportowców, trenerów,
działaczy i innych osób przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów
Fundacji,
g) finansowanie wydawania

ulotek informacyjnych i plakatów zachęcających do

uprawiania sportu, turystyki, rekreacji oraz uświadamianiu młodzieży skutków
działania alkoholu i narkotyków.
h) Udzielanie pomocy finansowej w opłacaniu kosztów leczenia oraz zabiegów
rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży,
i) Podejmowanie działań mających na celu

propagowanie zdrowego stylu życia i

uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży tak aby odwieść ich od spożywania
alkoholu i innych środków uzależniających,
4. Fundacja prowadzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną
działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w § 8 pkt 3 lit a – i niniejszego
statutu, który stanowi stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD):
a) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b)

88.99.Z

pozostała

pomoc

społeczna

bez

niesklasyfikowana,
c) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
d) 58.19 .Z pozostała działalność wydawnicza.
§9

zakwaterowania

gdzie

indziej

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, realizacji
wspólnych projektów lub przedsięwzięć, częściowego lub całościowego finansowania
przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Fundacja może w inny sposób wspierać działalność osób fizycznych i prawnych , które
realizują zadania i cele zgodne z założeniami niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji tworzą środki pieniężne wskazane w akcie o jej ustanowieniu oraz
nieruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej
funkcjonowania.
2. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych oraz
pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.
§ 11
1. Dochodami Fundacji są:
a) przychody z majątku Fundacji,
b) przychody z dotacji, grantów, subwencji i innego rodzaju przysporzeń
majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne,
c) spadki, zapisy, darowizny,
d) przychody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego,
e) wpływy ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,
f) wpływy z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służyć będzie wyłącznie realizacji
celów statutowych Fundacji.

3. Donatorom dokonującym na rzecz Fundacji przysporzeń majątkowych w postaci dotacji,
subwencji, darowizn, spadków i zapisów wolno wskazać ogólny cel wyrażony w
niniejszym Statucie, na jaki chcą oni przeznaczyć te środki.

§ 12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
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) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 14
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji
§ 15
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum trzech członków.
3. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
7. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci członka Rady lub jego
pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
większością 2/3 głosów pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w
ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe
funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 18
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
4. Podejmowanie

decyzji

o

zatrudnieniu

członków

Zarządu

i

ustalanie

ich

wynagrodzenia.
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium. Nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich

roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach
Regulaminu.
6. Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji i likwidacji Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
5. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
6. (usunięty)
7. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez
Radę jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie
odpowiednich opracowań.
§ 21
1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes
Zarządu Fundacji.
2. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
3. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Fundacji.
§ 22
Głosowanie we wszystkich organach Fundacji jest jawne, za wyjątkiem wyraźnie
wskazanych w statucie, chyba że co najmniej 1/3 członków danego gremium zażąda
głosowania tajnego.

ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe
§ 23
1. Zmianę Statutu uchwala Rada Fundacji

większością 3/4 głosów oddanych

przez

członków Rady Fundacji przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu nie może przekreślać celów działalności Fundacji.
§ 24
Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała
z połączenia przejmie cele, dla których powstała i które realizuje Fundacja.
§ 25
1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celów, dla
których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji grożącego niewypłacalnością.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli pozostaną środki majątkowe, Zarząd lub likwidatorzy
przeznaczą je na cele społeczne związane z kulturą fizyczną.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd lub likwidator powiadamia ministra właściwego do spraw
sportu.

