STATUT
Fundacja Gramy do Końca
(z dnia 1 kwietnia 2019 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Fundacji
1. Fundacja Gramy do Końca zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Bartłomieja Czaję i Weronikę
Czaję zwane dalej Fundatorami - Założycielami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej Paszek i Paszek S.C przy ul. Wolności w Chorzowie w dniu 03.04.2019 roku; repertorium
A : nr 1071/2019, działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1491) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2.
Siedziba oraz teren działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.
Czas trwania Fundacji
Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.
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§ 4.
Organ nadzorujący Fundację
Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest minister właściwy do
sportu i turystyki.

§ 5.
Odznaczenia
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6.
Cel działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest kultura fizyczna i sport, w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci,
młodzieży i osób starszych.
2. Celami Fundacji są również:
a) pomoc społeczna;
b) ochrona i promocja zdrowia;
c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
d) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
e) oświata, nauka, edukacja i wychowanie;
f) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
g) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;
h) wspieranie wolontariatu;
i)

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

j)

budowanie

lokalnego

partnerstwa

miedzy

sektorem

pozarządowym;
k) wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
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publicznym,

biznesem

a sektorem

l)

wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu rozwój
społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość.

m) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
n) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
o) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw kulturalnych,
a w szczególności promocja kultury i tradycji;
p) turystyka i krajoznawstwo;
q) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
r) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
s) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa;
t)

działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których celem będzie
wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji;

u) działania na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej;
v) promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zatrudniania socjalnego wśród
przedsiębiorców;
w) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
x) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

§ 7.
Formy realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a)

organizacja i udział w imprezach sportowych;

b)

edukacja w zakresie kultury fizycznej i sportu;

c)

pozyskiwanie środków i finansowanie nagród i stypendiów oraz darowizn na rzecz osób fizycznych i
podmiotów w obszarze kultury fizycznej i sportu;

d)

wspieranie osób fizycznych w zakresie możliwości realizacji kultury fizycznej i sportu;

e)

pomoc placówkom oświatowym, edukacyjnym i pokrewnych, medycznym w doposażaniu w sprzęt i
niezbędne środki;

f)

pozyskiwanie darczyńców i sponsorów w szczególności na rzecz potrzebujących, instytucji
użyteczności publicznej oraz organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz
innych podmiotów;
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g)

organizacja zbiórek publicznych, zbieranie darowizn;

h)

pomoc w pozyskaniu niezbędnego sprzętu, ubrań, leków, rzeczy, ruchomości i nieruchomości, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych;

i)

pomoc szpitalom oraz instytucjom i placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i
opiekuńczym;

j)

pomoc w zakresie pozyskania, dostępu do sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, usług
medycznych, świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia i leczeniem;

k)

udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom i młodzieży;

l)

prowadzenie działalności szkoleniowej, dydaktycznej, edukacyjnej;

m) pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym;
n)

działalność naukową i innowacyjną;

o)

współpracę ze środowiskiem akademickim, lokalnym;

p)

prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej a także działalności z zakresu sportu
i rekreacji;

q)

udział i organizowanie różnych form czynnego wypoczynku, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów
oraz innych imprez;

r)

nabywanie lub użytkowanie nieruchomości służących realizacji celów Fundacji;

s)

nabywanie i utrzymywanie m.in. sprzętu sportowego, sprzętu niezbędnego w oświacie, medycynie,
rehabilitacji;

t)

nabywanie lub użytkowanie innych ruchomości użytecznych do realizacji celów zawartych
w niniejszym statucie Fundacji;

u)

współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

v)

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;

w) działalność na rzecz osób współuzależnionych i uzależnionych;
x)

uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych;

y)

prowadzenie działalności wydawniczej;

z)

działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji;

aa) prowadzenie i administrowanie portalu internetowego Fundacji;
bb) tworzenie grup wsparcia w obszarze celów statutowych;
cc) organizowanie pomocy w tym m.in. pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej,
prawnej;
dd) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji innych osób;
ee) organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
ff) działalność stypendialną;
gg) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
hh) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
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ii)

działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;

jj)

udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów;

kk) realizowanie działań poprzez partnerstwo z innymi podmiotami;
ll)

działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;

mm) organizowanie

staży

i

misji

służących

wzajemnej

wymianie

doświadczeń

i informacji;
nn) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
oo) działalność

doradczo-szkoleniową,

realizującą

cele

Fundacji

na

rzecz

osób

prawnych

i fizycznych;
pp) promocja i organizacja wolontariatu;
qq) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
rr) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;
ss) prowadzenie sklepu internetowego;
tt)

współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami
ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;

uu) wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
vv) poradnictwo prawne, finansowe.
1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje
polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 8.
Prowadzenie działalności gospodarczej
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w następujących:
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
63.12.Z Działalność portali internetowych;
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
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47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
18.11.Z Drukowanie gazet.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Fundacja posiada fundusz statutowy, w skład którego wchodzi fundusz założycielski.
2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych), przekazanej przez Fundatorów w Akcie Fundacyjnym. Wartość środków
przeznaczonych przez Fundację na prowadzenie działalności gospodarczej z funduszu to 1.000,00
złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Fundusz założycielski może zostać zwiększony przez fundatorów.
4. Fundusz statutowy może zostać powiększony także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej
działania.

§ 10.
Przychody Fundacji
1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)

darowizn, spadków i zapisów,

b)

majątku Fundacji,

c)

dotacji i subwencji,

d)

zbiórek i imprez publicznych,

e)

odsetek;

f)

dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,

g)

odpłatnej działalności statutowej,

h)

prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Fundacja korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
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ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§ 11.
1. Organem Fundacji jest zarząd.
2. Zarząd składa się z 1 do 5 osób.
3. Zarząd działa z powołania nieodpłatnego lub odpłatnego, w ramach stosunku pracy lub innej umowy
cywilnoprawnej.
4. Zarząd Fundacji może powołać inne organy, w tym w szczególności Radę Fundacji.
5. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową.

§ 12
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz we wszelkich
czynnościach.
2. Zarząd Fundacji składający z jednego Członka Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, powoływanego
na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
3. Zarząd Fundacji składający się z dwóch do trzech Członków pełnią funkcję Prezesa Zarządu oraz
Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z zapisami § 15.
4. Zarząd Fundacji składający się z czterech do pięciu Członków pełnią funkcję Prezesa Zarządu,
Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na pięcioletnią kadencję zgodnie z
zapisami § 15.
5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 13.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a)

reprezentowanie Fundacji za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,

b)

sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

c)

sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,

d)

uchwalanie regulaminów,
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e)

powoływanie Rad Programowych w ramach akcji organizowanych przez Fundację, pełniących funkcje
opiniodawcze i doradcze,

f)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

g)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz działalności
gospodarczej,

i)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

j)

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

k)

nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 14.
Sposób reprezentacji
1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Fundację reprezentuje każdy członek Zarządu jednoosobowo.
3. Członkowie Zarządu mogą ustanowić pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe lub szczególne w zakresie
swoich kompetencji.
§ 15.
Wybór i odwołanie Członków Zarządu
1. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołują Fundatorzy w drodze uchwały, zwykłą
większością głosów.
2. Fundatorzy mogą odwołać w każdym czasie Członka Zarządu, w drodze uchwały, zwykłą większością
głosów.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub upływu kadencji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI
§ 16.
Procedura
1. Zmiany statutu dokonują Fundatorzy w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.
2. Zmiany statut może dokonać Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów wyrażoną w każdym czasie.
3. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów
realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 17.
Właściwość organów
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów
statutowych.
4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio
postanowienia § 16 ust. 1 – 3.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. Decyzja w
sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z
ust.4.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
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1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok
ubiegły.
2. Pierwszy rok obrachunkowy obejmuje rok bieżący i następny.
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