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TEKST JEDNOLITY  

STATUTU FUNDACJI RAFAŁA WILKA „SPORT JEST JEDEN „ 
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE 

uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Fundatora Fundacji Rafała Wilka „Sport Jest Jeden” z dnia 
20 grudnia 2019 r.  

 
 

ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rafała Wilka SPORT JEST JEDEN” ustanowiona aktem notarialnym z  przed 
notariuszem Agnieszką Kędzior-Plakacz w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ul. Słowckiego7A/2 w 
dniu 04 listopada 2013 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz na podstawie niniejszego statutu przez Rafała Wilka, zwanego dalej 
„Fundatorem”.  
 

§ 2 

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Rafała Wilka SPORT JEST JEDEN”.  
2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.  
4. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu, podlegać 

będzie ochronie prawnej.  
 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest Rzeszów.  
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

 
§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.  
2. Fundacja może udzielać pełnomocnictwa osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania 

zarówno w Polsce, jak i za granicą.  
 

§ 5 
Właściwym ministrem jest Minister Sportu i Turystyki.  
 
 

ROZDZIAŁ II  
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  

 
§ 6 

Celem działania Fundacji jest:  
1. organizowanie i realizacja współzawodnictwa sportowego, rozwijanie powszechnej kultury 

fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych, 
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2. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,  
3. wspieranie i promocja dokonań sportowych osób niepełnosprawnych, 
4. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji poprzez sport, mając na celu 

zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju 
działaniach z innymi organizacjami,  

5. działalność informacyjno-edukacyjna, polegająca na rozbudzaniu aktywności sportowej osób 
niepełnosprawnych,  

6. dostarczanie sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i innych środków, 
7. wspieranie osób niepełnosprawnych w przejściu n otwarty rynek pracy, 
8. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych,  
9. aktywizacja osób niepełnosprawnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i działania 

integracyjne w tym zakresie,  
10. działalność charytatywna i prospołeczna,  
11. promocja i organizacja wolontariatu,  
12. udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej na skutek 

różnych zdarzeń losowych, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami.  
 

§ 7 

1. Celem realizacji swoich działań statutowych, Fundacja współpracuje z organami władzy i 
administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami, instytucjami 
naukowymi, ośrodkami zajmującymi się aktywizacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, 
ośrodkami, których przedmiotem działalności jest dostarczanie sprzętu ortopedycznego i 
rehabilitacyjnego oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi zarówno na terenie Polski, jak i za 
granicą.  

2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na 
podstawie umowy.  

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatna i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego.  

 
 

§ 8 
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. objęcie działalnością w zakresie kultury fizycznej jak największej ilości osób niepełnosprawnych,  
2. organizowanie imprez i szkoleń w zakresie sportu niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
3. współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, 

klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą,  
4. udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i inny 

jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji,  
5. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych 

poświęconych problemom osobom z niepełnosprawnością,  
6. udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawny w zakresie podejmowanych przez nich 

przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do prawidłowego codziennego 
funkcjonowania, jak i podejmowania aktywności fizycznej,  

7. fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych w zakresie rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością,  

8. organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych, 
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9. przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i 
rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia na poziomie standardów europejskich, 

10. gromadzenie środków materialnych i finansowych takich jak: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, 
zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych, 

11. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem osób z 
niepełnosprawnościami,  

12. organizowani i finansowanie całości lub części kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów zakupu 
sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego, 

13. finansowanie opłat startowych, kosztów dojazdu i noclegów podczas imprez sportowych z 
udziałem osób z niepełnosprawnościami,  

14. nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie działalności pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 9499 Z),  

15. podnoszenie prawnej świadomości osób z niepełnosprawnościami w zakresie przysługujących im 
świadczeń socjalnych i zdrowotnych,  

16. organizowanie imprez lub innych akcji charytatywnych, których celem jest gromadzenie środków 
finansowych za pomocą zbiórek publicznych, licytacji,  

17. pomoc finansową i/lub rzeczową dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu lekarstw i/lub 
sprzętu rehabilitacyjnego,  

18. wspieranie osób z niepełnosprawnościami poprzez udostępnienie konta Fundacji w celu 
pozyskiwania środków finansowych na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu ortopedycznego,    

19. organizowanie kampanii medialnych, których celem jest propagowanie sportu dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz konieczności niesienia pomocy takim osobom,  

20. pozyskiwanie darczyńców i sponsorów celem realizowania działań statutowych Fundacji,  
21. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.  

 
§ 9 

Fundacja realizuje odpłatą działalność statutową w zakresie następujących zadań publicznych: 
1. nauki, zkolnictwa wyższgo, edukacji, oświaty i wychowania – wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  
2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wg art. 4 ust. 4 

pkt. 15 ww. ustawy,  
3. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w 

zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 33 ww. ustawy.  
 

§ 10 
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność statutową w zakresie następujących zadań publicznych: 

1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – 
wg art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie 

2. działalności charytatywnej – wg art. 4 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy,  
3. ochrony i promocji zdrowia – wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy, 
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy,  
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy, 
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 17 ww. ustawy, 
7. turystyki i krajoznawstwa – wg art. 4 ust. 1 pkt. 19 ww. ustawy,   
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8. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – 
wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 ww. ustawy,  

9. promocji i organizacji wolontariatu – wg art. 4 ust. 1 pkt. 27 ww. ustawy.  
 
 

§ 11 
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki 
organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach 
prawnych.  

 
ROZDZIAŁ III  

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 
 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez 
Fundację w trakcie jej działania.  

2. Z majątku Fundacji zostaje wyodrębniona kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.  

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

4. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych.  
5. Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 
 

§ 13 
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

 
 

§ 14 
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:  

1. darowizn, spadków, zapisów,  
2. subwencji i dotacji,  
3. dochodów ze zbiórek, licytacji, aukcji i imprez publicznych,  
4. odsetek i dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  
5. odpłatnej działalności statutowej,  
6. działalności gospodarczej,  
7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.  

 
 

§ 15 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów 
statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
 

§ 16 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
wiadome, że aktywa spadku przewyższają jego pasywa.  
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§ 17 
1. Majątek Fundacji nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia 

zobowiązań w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, 
pracowników Fundacji oraz osób z którymi 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. Majątek Fundacji nie może być przeznaczony na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady 
Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku Fundacji następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach.  

3. Majątek Fundacji nie może być przeznaczony na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady 
Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Fundacji.  

4. Majątek Fundacji nie może być przeznaczony na zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy 
Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.  

 
 

§ 18 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności): 
PKD 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
PKD 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 
PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  
PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych 
PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacynych 
PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna  

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza w całości na jej cele statutowe.  
3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd 

Fundacji.  
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI  

 
§ 19 

1. Organami Fundacji są: 
- Zarząd Fundacji,  
- Rada Fundacji.  

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. Mogą 
jednakże otrzymać zwrot z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji uzasadnionych kosztów 
związanych z tą działalnością.  

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile postanowi tak Rada 
Fundacji w drodze uchwały.  

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać 
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej.  
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5. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

 
§ 20 

1. Zarząd Fundacji jest odwoływany i powoływany przez Fundatora w drodze uchwały.  
2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia taj funkcji inną osobę, 

która wyrazi na to zgodę.  
3. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić fundatorzy lub osoby spoza ich grona.  
4. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, a w jego skład wchodzi Prezes Fundacji oraz Wiceprezesi 

Fundacji.  
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.  

 
§ 21 

1. Powołanie do Zarządu Fundacji następuje na czas nieokreślony.  
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.  
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.  

 
§ 22 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  
2. W zakresie swojej właściwości Zarząd Fundacji podejmuje uchwały.  
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepis niniejszego statutu 

stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu 
Fundacji.  

4. Zarząd Fundacji spotyka się nie rzadziej niż cztery razy w roku.  
 

§ 23 
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują: 

1. opracowywanie wieloletniego programu działania Fundacji, 
2. uchwalanie rocznego planu działalności Fundacji, 
3. ustalanie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją, 
4. uchwalanie struktury organizacyjnej Fundacji, 
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 
6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 
7. ustalanie wielości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i 

nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,   
8. sporządzaniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, 
9. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych.  

 
§ 24 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa 
Prezes Zarządu lub Członkowie Zarządu jednoosobowo.  
 

§ 25 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  
2. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji w drodze uchwały.  

 
§ 26 

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli programowej Fundacji.  
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2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata i upływa z chwilą przyjęcia sprawozdania finansowego za 
ostatni rok kadencji.  

3. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych przez Fundatora w drodze uchwały.  
4. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora w drodze uchwały.  
5. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji.  

 
§ 27 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.  
2. Do podjęcia uchwały niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków Rady. W przypadku Rady 

liczącej 2 członków, uchwały zapadają jednomyślnie.  
3. Rada Fundacji spotyka się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być 

zwołane w każdym czasie na wniosek Zarządu Fundacji lub 2 członków Rady Fundacji.  
 

§ 28 
Do kompetencji Rady Fundacji należy:  

1. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych, 
2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z wykorzystywania środków 

finansowych i innych zasobów,  
3. uchwalenie własnego regulaminu i wybór Przewodniczącego Rady,  
4. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działalności 

Fundacji, 
5. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
ZMIANA STATUTU FUNDACJI  

 
§ 29 

1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany zarówno Statutu Fundacji, jak i zmiany celów Fundacji. 
2. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.  

 
 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 30 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.  
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel 

Fundacji.  
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.  
 

§ 31 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.  

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność 
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatora.   
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§ 32 

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego 
statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, w razie braku testamentu, osoba 
wskazana przez jego spadkobierców.  

 
 


