
 

Statut Fundacji Potwory 
Fundacja Potwory Klub Sportowy 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Fundacja pod nazwą ,,Fundacja Potwory Klub Sportowy”, zwana w dalszej treści Statutu 
,,Fundacją”, została ustanowiona przez Patrycję Skórską-Oknińską, Martę Kopyt, Krzysztofa 
Kaźmierczaka, Szymona Chmielewskiego, Michała Pawlika, zwanych dalej ,,Fundatorami”, 
aktem notarialnym z dnia 23 czerwca 2015 roku, nr rep. 5010/2015, sporządzonym przez 
notariusza Hannę Kacprzak-Kucharską. 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 
w językach obcych. 
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 kwietnia 1984 roku o 
fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu. 
§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i 
fundacji. 
§ 3 
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
§ 4 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym lub innym podmiotom 
zasłużonym dla Fundacji lub jej celów. 
§ 5 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki. 

Rozdział II 
Cele działania Fundacji 
§ 6 
Celem Fundacji jest: 

a. aktywne promowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w 
szczególności takich dyscyplin sportu jak: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, 
żeglarstwo, turystyka rowerowa i kolarstwo, rolkarstwo i wrotkarstwo, bieganie, joga), ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 



b. prowadzenie klubu sportowego w szczególności w zakresie narciarstwa zjazdowego i 
biegowego, żeglarstwa, turystyki rowerowej i kolarstwa, rolkarstwa i wrotkarstwa, 
biegania i jogi, 
c. kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości 
niesione przez kulturę fizyczną i sport, 
d. wspieranie i organizacja działań w zakresie szeroko rozumianej edukacji kultury i 
sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
e. angażowanie osób z różnych środowisk w tym dzieci, młodzieży i dorosłych do 
aktywnego udziału w życiu sportowym, kulturalnym i artystycznym, 
f. rozwijanie i promowanie powszechnej kultury fizycznej, sportu w środowisku osób 
niepełnosprawnych, 
g. prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych (w szczególności w zakresie takich dyscyplin 
sportu jak: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, żeglarstwo, turystyka rowerowa i 
kolarstwo, rolkarstwo i wrotkarstwo, bieganie, joga, inne pozostałe zajęcia sportowe), jak 
również organizowanie zawodów sportowych oraz organizowanie udziału w zawodach 
sportowych, w szczególności w zakresie powyżej wskazanych dyscyplin sportu. 

§ 7 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, festiwali i innych wydarzeń 
publicznych o tematyce sportowej (w szczególności w zakresie takich dyscyplin sportu 
jak: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, żeglarstwo, turystyka rowerowa i 
kolarstwo, 
rolkarstwo i wrotkarstwo, bieganie, joga), 

b. organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, 
c. organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych i 
prozdrowotnych (m.in. obozy, kolonie, wymiany międzynarodowe, mecze), w tym 
organizowanych przez inne podmioty, 
d. edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fizycznego, w tym spotkań i 
warsztatów o tematyce sportowej (w szczególności w zakresie takich dyscyplin sportu 
jak: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, żeglarstwo, turystyka rowerowa i 
kolarstwo, rolkarstwo i wrotkarstwo, bieganie, joga), 
e. edukację dzieci i młodzieży w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, w tym 
organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, projektów, konkursów, warsztatów, 
happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisaży, prezentacji, 
koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań edukacyjnych w kraju i za 
granicą, 
f. czynny udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje 
i stowarzyszenia sportowe krajowe oraz zagraniczne (w szczególności w zakresie takich 
dyscyplin sportu jak: narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, żeglarstwo, turystyka 
rowerowa i kolarstwo, rolkarstwo i wrotkarstwo, bieganie, joga), 
g. organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych 
związane z tematyką kultury fizycznej, sportu, sztuki i kultury, 
h. prowadzenie działalności wystawienniczej, 
i. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
j. współpracę z samorządem lokalnym, 
k. szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących 
kwalifikacje, 



popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i 
reklamę działań związanych z celami Fundacji, 
l. prowadzenie działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz 
ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych. 

 
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i 
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

§ 8 
1. Członkowie Zarządu i Rady Fundatorów Fundacji mogą pełnić swoje funkcje w oparciu o 
umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu i Rady 
Fundatorów. 
2. Określenie warunków pracy i płacy Zarządu należy do Fundatora. 
3. Określenie warunków pracy i płacy Rady Fundatorów należy do Zarządu. 
4. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację 
reprezentuje Rada Fundatorów lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. 
5. W umowie między Fundacją a członkiem Radą Fundatorów oraz w sporze z nim 
Fundację reprezentuje Zarząd lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. 
6. Członkom Zarządu oraz członkom Rady Fundatorów niezatrudnionym w Fundacji na 
podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z 
ich udziałem w pracach Zarządu. 

Rozdział III 
Majątek, finansowanie i działalność Fundacji 
§ 9 
1. Majątek Fundacji stanowią: 

a. fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 
wniesiony przez Fundatorów; 
b. środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej 
działania w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, 
takie jak: odsetki z rachunków bankowych, odsetki z lokat kapitałowych, dochody z 
obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dochodu z nieruchomości i 
praw majątkowych, dochody z uczestnictwa w spółkach i innych podmiotach 
gospodarczych. 

2. Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego w 
wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz z dochodów uzyskanych 
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 
3. Pozostała kwota z funduszu założycielskiego Fundacji w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej przez 
Fundację, zgodnie z § 10 oraz § 11 niniejszego Statutu. 
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

5. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów; 
b. dotacji, datków i subwencji; 
c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 
prowadzonych przez lub przy udziale Fundacji; 



d. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, odsetek od 
udzielonych pożyczek, inwestycji w: papiery wartościowe, udziały, jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych; 
e. majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych; 
f. operacji finansowych; 
g. dochód z działalności gospodarczej Fundacji 

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 
spadkowe. 


