
Statut Fundacji Przejście Kotliny

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą "Fundacja Przejście Kotliny" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Macieja Kozińskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu
23.12.2015 roku przez notariusza Annę Wielento z Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy ulicy
Słowackiego 4/4

§ 2

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)
oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Piechowice

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do

działalności pożytku publicznego.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację

pożytku publicznego.

§ 7

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.



Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 9

Celami Fundacji są:

- ochrona i promocja zdrowia;

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

- podtrzymywanie i utrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

- współpraca w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

- wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa;

- wspieranie ratownictwa i ochrony ludności; 

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

- organizację górskiej imprezy turystycznej o nazwie: Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im
Daniela Ważynskiego i Mateusza Hryncewicza oraz imprez towarzyszących;

- zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu turystyki i ratownictwa górskiego - m.in. poprzez
organizację szkoleń i warsztatów;

- specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów;

- działalność wydawniczą;

- współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji a w
szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w rozwój turystyki i kultury fizycznej oraz
ratownictwa;

- nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w
zakresie celów Fundacji;

- promocję i wspomaganie edukacji;

- promocję zdrowego trybu życia poprzez udział w różnych formach zajęć, imprez turystycznych i
zawodów sportowych;



- promocję zdrowego trybu życia w tym profilaktykę przeciwko uzależnieniom i alkoholizmowi;

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Działalność

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.500 złotych, która to kwota wniesiona
jest w całości przez Fundatora.

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.500 złotych.

§ 13

1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz
z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków i subwencji,

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez
Fundację,

4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 14

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,



chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 15

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  § 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składając oświadczenie o 
przyjęciu spadku, o ile go przyjmuje czyni to zawsze z dobrodziejstwem inwentarza, przy czym może 
złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest 
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym wypadku 
spadek odrzuca. 

§ 17

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 18

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w
kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na
realizację jej celów statutowych.

§ 19

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z Działalność portali internetowych

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców



§ 20

1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione
organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 21

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i
wolontariuszy.

Rada Fundacji

§ 22

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. 

6. Członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Fundator na wniosek

Rady.

7. W 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. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub

śmierci członka Rady.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani

pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości z tytułu zatrudnienia.

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania

przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie

Fundacji ulega zawieszeniu.

11. W trakcie zawieszenia członkostwa w Radzie Fundacji, dany członek jest pozbawiony wszelkich



praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Radzie.

12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami

Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

13. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z

wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych

organów, w tym kosztów podróży.

§ 23

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub

Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 24

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom

Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji

Fundacji.

§ 25

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.



Zarząd Fundacji.

§ 26

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na

czteroletnią kadencję.

2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę

Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich

członków Rady.

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia 

§ 27

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych

organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji i/lub

połączenia z inną Fundacją.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do

zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne

sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.



Sposób Reprezentacji

§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu

działający łącznie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji w sprawach:

a) dotyczących zatrudniania pracowników;

b) związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 29

1. Statut Fundacji może być zmieniony.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona
lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

3. Likwidację przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Radę Fundacji.

4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku
publicznego innym, wskazanym przez Rada Fundacji, organizacjom działającym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 31

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister
Sportu i Turystyki.

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok
ubiegły.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut został przyjęty 23.12.2015 r.


