Statut fundacji
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Pro Vitae” z siedzibą w Dębowcu zwana dalej Fundacją, i
jest ustanowiona przez Artura Kuleszę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w
Kancelarii Notarialnej w Skoczowie (43-430), przy ul. Kościelnej 1 dnia 27.10.2014 r., repertorium A nr
1222/2014, prowadzonej przez Notariusza Annę Gilewską – Kozubek.
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Nazwa Fundacji może być prawnie zastrzeżona.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest Dębowiec (43-426) ul. Cieszyńska 35.
§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 7. 1. Celami Fundacji są działania w zakresie:
1) ochrony zdrowia,
2) rozwoju gospodarki,
3) sportu i turystyki,
4) ochrony środowiska,
na rzecz ogółu społeczności.
2. Działalność Fundacji jest działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) promowanie młodych sportowców w kraju i za granicą,
2) organizowanie i udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
3) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
4) propagowanie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki,
5) organizację imprez kulturalnych i naukowych oraz udział w takich imprezach,
6) pomoc w działalności zespołów pielęgnujących lokalne tradycje i zwyczaje,
7) działalność szkoleniową i popularyzatorską,
8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
9) fundowanie stypendiów a zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych,
10) wspieranie, w tym finansowe, w szczególności osób chorych i niepełnosprawnych,
11) prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
12) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i
chorych,
13) propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia,
14) udział w targach, wystawach, sympozjach i konferencjach związanych z realizowanymi
celami,
15) udział w badaniach naukowych związanych z realizowanymi celami,
16) udział w projektach związanych z realizowanymi celami,
17) tworzenie dokumentów strategicznych, operacyjnych i innej dokumentacji związanej z
realizowanymi celami,
18) propagowanie postaw proekologicznych,
19) prowadzenie promocji energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii,
20) promowania i edukacji w zakresie ekologii i postaw ekologicznych.
§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1800,00 zł (słownie:
jedentysiącosiemsetzłotych) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w czasie jej działania.
§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12. 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) środków pozyskanych na realizację celów fundacji pochodzących w szczególności ze
źródeł UE, funduszy ochrony środowiska, środków publicznych,
7) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
§ 13. 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.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 15. 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera
ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. 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.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Fundator może być członkiem Rady.
8. Członkiem Rady można być dłużej niż przez jedną kadencję.
§ 16 Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
4) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
5) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
6) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
§ 17 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Zarząd Fundacji
§ 18. 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 - 5 osób i jest powoływany na
pięcioletnią kadencję przez Radę.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator i wyznacza Prezesa Zarządu.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu i pełnić w nim funkcję Prezesa Zarządu.
§ 19. Funkcję Członka Zarządu można pełnić dłużej niż przez jedną kadencję.
§ 20. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci Członka Zarządu.

§ 21. Zarząd w szczególności:
1) realizuje cele statutowe Fundacji,
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) sporządza plan pracy i budżet,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
7) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.
§ 22. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich
wynagradzania ustala Prezes Fundacji.
§ 23. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jego członków.
§ 24. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w zakresie czynności zwykłego zarządu może składać każdy
członek Zarządu samodzielnie.
§ 25. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 26. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informacje o terminie pocztą
elektroniczną - na adres wskazany przez członka Zarządu Fundacji, a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. W przypadku
niemożności pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, w szczególności w przypadku choroby, przebywania
poza granicami kraju, posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Wiceprezes Fundacji, przy czym musi
posiadać pisemne upoważnienie do realizacji tej czynności.
§ 27. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
§ 28. W przypadkach niecierpiących zwłoki, nadzwyczajne posiedzenia Zarządu mogą być zwołane
z pominięciem terminu wskazanego w § 26 i w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
§ 29. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa Fundacji.
Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 30. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) 8.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
2) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
3) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
4) 58.11.Z Wydawanie książek,
5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
7) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
8) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
9) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
10) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
11) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
12) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
13) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
14) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
15) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
16) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
17) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą

oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na cele statutowe
§ 31. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

§ 32. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz 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) przekazywania majątku Fundacji 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 33. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 34. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§ 35. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 36. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 37. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki.
§ 38. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu
się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 39. Fundację ustanawia się na czas nieoznaczony, a jej statut ustala Fundator.
§ 40. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 41. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 42. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 43. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

