STATUT
FUNDACJI SPORTOWY KRAKÓW
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Sportowy Kraków, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Rafała
Mikoś zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem
Marcinem Satorą w Kancelarii Notarialnej Krakowie, ul. Królewska 57, w dniu 8 września
2014, zarejestrowanym pod nr Rep. A 4716/2014 działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
§3
Siedzibą fundacji jest Kraków.
§4
Fundacja prowadzi swoją działalność na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a w
przypadku, gdy będzie to konieczne lub wskazane dla pełnej realizacji celów może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Cele i zasady działania Fundacji.
§5
Fundacja została powołana dla realizacji następujących celów:
1. rozwoju kultury fizycznej i sportu,
2. ochrony zdrowia,
3. rozwoju gospodarki i nauki,
4. wspierania i szerzenia oświaty i wychowania,
5. rozwoju kultury i sztuki,
6. opieki i pomocy społecznej,
7. promocji i wdrażania ochrony środowiska,
8. opieki nad zabytkami,

9. działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna z
wymienioną powyżej.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, wychowawczą, wydawniczą i badawczą,
2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
3. Prowadzenie szkół lub innych instytucji oświatowych zgodnie z zasadami określonymi we
właściwych przepisach prawa,
Opisana wyżej działalność może być odpłatna lub nieodpłatna.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 złotych oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odpłatnej działalności statutowej.
§ 10
1. Korzystając ze środków opisanych w §9 ust. 1 Fundacja ma obowiązek uszanować wolę
spadkodawcy lub donatora o ile została ona wyjawiona. W przypadku kiedy wola
spadkodawcy lub donatora nie pozwala wykorzystać tych środków zgodnie z celami
Fundacji, Fundacja nie przyjmie takiej darowizny lub spadku.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora.
2. Członkowstwo w Zarządzie nie jest ograniczone czasowo, jednak członek Zarządu może
złożyć w dowolnej chwili rezygnację lub zostać odwołany przez Fundatora.
3. Członkowie Zarządu, o ile nie zrobił tego wcześniej Fundator, na pierwszym posiedzeniu
wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu.
§ 12
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w każdym przypadku gdy uzna to za
konieczne. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe podlegają
zatwierdzeniu przez Zarząd do końca szóstego miesiąca roku obrotowego, następującego po
roku objętym danym sprawozdaniem..
Sposób Reprezentacji
§ 13
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
Zmiana Statutu
§ 14
1. Statut Fundacji może zostać zmieniony.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator poprzez oświadczenie złożone na piśmie
pod rygorem nieważności.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga zmiany statutu.
4. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Likwidacja Fundacji.
§ 15

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 powołują i odwołuje Fundator (przepisy o powołaniu członków
Zarządu stosuje się odpowiednio).
§ 16
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności
wszystkich członków Zarządu.
§ 17
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
jednomyślnej uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
§ 18
W przypadku śmierci Fundatora przed wykreśleniem Fundacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, jego uprawnienia opisane w niniejszym statucie będą przysługiwały łącznie jego
małżonce oraz zstępnym (od chwili uzyskania pełnoletniości). Wola fundatora będzie
ujawniana w formie jednogłośnej uchwały tych osób.

