STATUT FUNDACJI
FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

1.
2.

§1
FUNDACJA PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm./
oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona przez:
1/ Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie, zwany dalej PZŻ,
2/ Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Szczecinie, zwany dalej
Zachodniopomorskim OZŻ,
łącznie zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. A nr 2750/2016 sporządzonym
przez notariusza Dorotę Szuman-Krzych w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Struga
6-8, w dniu 14 lipca 2016 r.
Fundacja może używać nazwy skróconej „PORT TRZEBIEŻ”, ze wskazaniem na formę
prawną.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja posługuje się pieczęciami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§2
Siedzibą Fundacji jest Trzebież /powiat policki, województwo zachodniopomorskie/.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.

§4
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także może przystępować do spółek, fundacji i innych
podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, karty, a także odznaki, medale honorowe i przyznawać
nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem statutowym Fundacji jest:
1/ upowszechnianie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych, w szczególności na rzece Odrze,
Zalewie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim i Morzu Bałtyckim,
2/ promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wolnego od
wszelkich patologii społecznych,
3/ tworzenie warunków infrastrukturalnych umożliwiających podejmowanie działań zmierzających
do realizowania celów statutowych, w tym remontu i rewitalizacji portu jachtowego w Trzebieży.
1.

§7
Fundacja może prowadzić odrębnie działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną
łącznie stanowiące działalność statutową.

Statut Fundacji Port Jachtowy Trzebież 2017.06.22

1

2.

3.

1.

2.

Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1/ aktywne promowanie i propagowanie sportów wodnych i lodowych wśród dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, także niepełnosprawnych,
2/ organizowanie regat oraz innych imprez sportowych i turystyczno-sportowych różnej rangi,
także dla osób niepełnosprawnych,
3/ organizowanie rekreacji żeglarskiej, krzewienie kultury fizycznej, wychowanie poprzez
żeglarstwo i inną aktywność sportową,
4/ prowadzenie pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich /szkółki i obozy żeglarskie/ wraz
z zagospodarowywaniem infrastruktury służącej realizacji tego zadania,
5/ edukację w zakresie bezpieczeństwa korzystania z akwenów,
6/ wspieranie działalności klubów i stowarzyszeń sportowych,
7/ działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8/ działania na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i przemocą,
9/ działania na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów między społeczeństwami,
10/ promocję i organizacja wolontariatu,
11/ inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej
realizacji celów Fundacji, między innymi poprzez aplikowanie o środki umożliwiające
realizację celów Fundacji.
Odpłatna działalność pożytku publicznego, jako działalność wspomagająca działalność
nieodpłatną, może być prowadzona poprzez:
1/ szkolenie sportowe i rekreacyjno-sportowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2/ prowadzenie obozów, szkoleń i kursów
żeglarskich, bojerowych, iceboardowych
i motorowodnych,
3/ prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego i lodowego w tym jachtów morskich,
4/ prowadzenie portu-przystani wraz z usługami portowymi,
5/ prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej,
6/ organizowanie rejsów, regat oraz imprez popularno-sportowych, różnej rangi, promujących
sporty wodne oraz region Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
6/ edukację i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa korzystania z akwenów,
7/ propagowanie i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu,
8/ organizowanie turystyki i rekreacji.
§8
Fundacja dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą,
szczególnie w zakresie obejmującym następujące czynności (numery wg PKD 2007):
1/ Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z),
2/ Transport wodny śródlądowy pasażerski (50.30.Z),
3/ Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),
4/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej w związku z remontem portu
jachtowego w Trzebieży (42.91.Z),
5/ Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A),
6/ Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)
7/ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
8/ Działalność klubów sportowych (93.12.Z),
9/ Działalność hotelowa (55.10.Z),
10/ Prowadzenie pól kempingowych (55.30.Z)
11/ Działalność gastronomiczna (56.10.A),
12/ Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
13/ Pozostała działalność związana ze sportem (93.29.Z),
14/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
15/ Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).
Działalność gospodarcza stanowi dodatkową działalność Fundacji. Dochód z działalności
gospodarczej Fundacji będzie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych lub
rozwój potencjału działalności gospodarczej Fundacji, umożliwiającego osiąganie wyższych
źródeł finansowania działalności statutowej.
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ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł /słownie: dziesięć
tysięcy złotych/ oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację
w czasie jej działalności.
Z funduszu założycielskiego zostały wydzielone środki na działalność statutową w wysokości
5.000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/ i na pozostałą działalność w wysokości 5.000,00 zł
/słownie: pięć tysięcy złotych/.
Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1/ funduszu założycielskiego i darowizn fundatorów,
2/ darowizn, spadków i innych datków wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
5/ odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
6/ dochodu z działalności gospodarczej,
7/ dochodu z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8/ uzyskanych dotacji celowych na realizację celów statutowych Fundacji.
Majątkiem Fundacji zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego
Statutu.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej, Osoby fizyczne i prawne,
które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości równej 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ lub w przypadku osób
zagranicznych równowartość tej kwoty po przeliczeniu wg kursu NBP z daty dokonania
czynności, mogą uzyskać - o ile złożą stosowny wniosek – na podstawie uchwały Rady
Fundacji tytuł Sponsora Fundacji. Uchwała Rady Fundacji o przyznaniu tytułu Sponsora
Fundacji ma charakter uznaniowy, uzależniona jest nie tylko od spełnienia opisanego w zdaniu
1 warunku finansowego, ale także od oceny dotychczasowej współpracy danej osoby fizycznej
lub prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z Fundacją,
a nadto jej dotychczasowej działalności w zakresie będącym przedmiotem działania Fundacji.
Osoby fizyczne, których dotychczasowa działalność i wkład pracy w realizację statutowych
celów Fundacji w ocenie jej władz – Zarządu i Rady Fundacji – zasługuje na szczególne
wyróżnienie mogą na wniosek Zarządu uzyskać – na podstawie uchwały podjętej przez Radę
Fundacji – tytuł Honorowego Członka Fundacji.

§10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§11
W Fundacji zabronione jest:
1/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi jej fundatorzy,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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/ przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie bądź na preferencyjnych
warunkach,
3/ wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów, członków jej organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.
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1.

2.

§12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady określone
odrębnymi przepisami w tym w szczególności Ustawę z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm./.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§13

Organami Fundacji są:
1/ Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2/ Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

RADA FUNDACJI

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

§14
Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z 6 osób, po trzy osoby desygnowane przez PZŻ i Zachodniopomorski OZŻ.
§15
W skład Rady mogą wchodzić osoby mające siedzibę /miejsce zamieszkania/ na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy.
Członkostwo w Radzie ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka
Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie wygasa.
Przewodniczącym Rady jest przedstawiciel PZŻ.
Rada wybiera spośród swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§16
Rada zbiera się co najmniej cztery razy w roku.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§17
Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem, że
Prezes jest przedstawicielem Zachodniopomorskiego OZŻ,
2/ podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
3/ ocena pracy Zarządu, zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności, sprawozdań
finansowych zawierających bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów
finansowych i informację dodatkową
4/ udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
5/ kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
6/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
7/ zatwierdzanie planów finansowych działalności Fundacji,
8/ nadzór nad działalnością Fundacji,
9/ uchwalanie aktów wewnętrznych i regulaminów Fundacji,
10/ opiniowanie programów działania Fundacji oraz opiniowanie spraw przedłożonych przez
Zarząd,
11/ tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
12/ podejmowanie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego fundatora decyzji o połączeniu
z inną fundacją, zmianach Statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
13/ podejmowanie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego fundatora decyzji o przystąpieniu
do spółek opisanych w kodeksie spółek handlowych.
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§18
Rada w celu wykonania swych zadań uprawniona jest do:
1/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

1.

2.
3.
4.

§19
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na
adresy wskazane przez członków Rady, a w przypadku braku takiej możliwości - listem
poleconym priorytetowym, na wskazane adresy, na co najmniej 7 dni, licząc od daty wysłania
poczty elektronicznej albo od daty stempla pocztowego, przed planowanym posiedzeniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
Posiedzenia Rady odbywają się bez względu na liczbę obecnych członków Rady.
Członek Rady, w przypadku nieobecności, może być reprezentowany na posiedzeniu Rady
przez ustanowionego pełnomocnika.

§20
Rada może powołać organ doradczy, którego zadaniem będzie podejmowanie działań
edukacyjnych w zakresie promocji zdrowego trybu życia poprzez żeglarstwo.
ZARZĄD FUNDACJI

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

§21
Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W skład Zarządu wchodzi obligatoryjnie co najmniej po jednym przedstawicielu Fundatorów:
PZŻ i Zachodniopomorskiego OZŻ, chyba że Fundator utracił osobowość prawną albo pomimo
pisemnego wezwania podpisanego przez minimum dwóch członków Rady nie desygnuje do
Zarządu swojego przedstawiciela na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego
wezwania.
Uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu podejmuje Rada.
Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
1/ pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2/ odwołania przez Radę w drodze uchwały.
3/ śmierci.
§22
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3/ przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
4/ zatrudnianie pracowników,
5/ prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wynagrodzenia
poszczególnych pracowników.
§23
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną
na adresy wskazane przez członków Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości - listem
poleconym priorytetowym, na wskazane adresy, na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem posiedzenia, licząc od daty wysłania poczty elektronicznej albo od daty stempla
pocztowego.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w pierwszym terminie w obecności wszystkich członków
Zarządu, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu. Drugi termin
wymaga ponownego zwołania posiedzenia odrębnym zawiadomieniem, wysłanym nie
wcześniej niż w dniu na który zwołane było posiedzenie w pierwszym terminie.
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1.

2.

Jeżeli Statut Fundacji nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą
większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyzję w spornej sprawie podejmuje
Rada Fundacji.
§24
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tego organu, w tym kosztów podróży i noclegu.
Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w tym organie mogą być wynagradzani.
ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

1.
2.

§25
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes łącznie z członkiem Zarządu.
W sprawach umów zawieranych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundację
reprezentuje Przewodniczący Rady, bądź dwóch członków Zarządu, których umowa nie
dotyczy.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§26
Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
ROZDZIAŁ VII
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

1.
2.

§27
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec
zmianie cel Fundacji.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§28
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§29
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.
§30
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

§31
Statut niniejszy został ustalony przez Radę Fundacji w dniu 22 czerwca 2017 r.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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