
Statut Fundacji pod nazwą: Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich 

 

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą: Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich (zwana dalej „Fundacją”), 
ustanowiona przez następujących fundatorów: Pana Ryszarda Dolatę (PESEL: 57061800616),Pana 
Łukasza Mowlika (PESEL: 78032101039) i Pana Zbigniewa Przesmyckiego (PESEL: 51112603818), 
zwanych dalej łącznie „Fundatorami” a każdy z osobna zwany dalej „Fundatorem”, działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z1991 r., Nr 
46, poz. 203, ze zm.; zwanej dalej „u.f.”) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z2014 r., poz. 1118, ze zm.; zwanej dalej „u.d.p.p.w.”) 
oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

 

§ 3. 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 4. 

1.            Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.            Dla właściwego realizowania swych celów statutowych, Fundacja może prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności nawiązywać kontakty z 
podmiotami zagranicznymi. 

 

§ 5. 

1.            Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2.            Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3.            Fundacja posiada osobowość prawną. 

4.            Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej 
nazwy na dowolne języki obce.  

 

§ 6. 

1.            Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów 
u.d.p.p.w.,na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na 
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, poprzez realizację 
celów statutowych Fundacji. 



2.            Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów u.d.p.p.w. Obie te formy działalności będą 
rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, 
przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

3.            Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na 
realizację swoich celów statutowych oraz finansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności 
nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczać będzie na działalność, o której mowa w 
ust. 1 powyżej. 

4.            Fundacja prowadzi działalność w sporcie piłka nożna i może być członkiem polskiego 
związku sportowego (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku, tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 
715). 

5.            Fundacja kontynuuje działalność Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego sędziów 
piłkarskich, działających w ramach struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 7. 

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

 

§ 8. 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej. 

 

Rozdział II.  

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 9. 

Celami statutowymi Fundacji są: 

a)            wspieranie rodzin zmarłych sędziów sportowych, zwłaszcza piłkarskich, w szczególności 
poprzez udzielanie im wsparcia finansowego; 

b)           wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej; 

c)            wspieranie osób szczególnie uzdolnionych sportowo, które z uwagi na swą trudną 
sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone możliwości rozwijania i doskonalenia swoich 
umiejętności sportowych; 

d)           promowanie i upowszechnianie sportu w Polsce, zwłaszcza piłki nożnej, jak również zasad 
fair play w sporcie. 

 

§ 10. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania: 

a)            udzielanie wsparcia finansowego dla rodzin zmarłych sędziów sportowych, zwłaszcza 
sędziów piłkarskich, zgodnie z wewnętrznymi zasadami obowiązującymi w tym zakresie w Fundacji; 



b)           udzielanie wsparcia materialnego oraz niematerialnego dla osób szczególnie uzdolnionych 
sportowo, w tym w szczególności fundowanie stypendiów lub nagród; 

c)            organizowanie szkoleń, treningów oraz warsztatów mających na celu doskonalenie 
umiejętności sędziowskich sędziów sportowych, zwłaszcza sędziów piłkarskich, jak również 
umiejętności sportowych zawodników, zwłaszcza piłkarzy; 

d)           opracowywanie programów, planów i kierunków szkolenia sędziów sportowych, 
zwłaszcza sędziów piłkarskich; 

e)           podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych Fundacji oraz jej bieżącej działalności, w tym w szczególności 
organizowanie zbiórek publicznych. 

 

§ 11. 

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w szczególności poprzez: 

a)            współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami sportowymi, 
oświatowymi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, których cele nie są sprzeczne z celami 
Fundacji; 

b)           zdobywanie doświadczeń i wymianę poglądów poprzez udział w konferencjach, 
szkoleniach, warsztatach, seminariach, spotkaniach, wydarzeniach i zawodach sportowych 
odbywających się w kraju, jak i za granicą. 

 

Rozdział III.  

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 12. 

1.            Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 1.500zł (słownie: jeden 
tysiąc pięćset złotych)tworzący fundusz założycielski Fundacji, jak również środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Fundacja może prowadzić 
działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a z kwoty 
stanowiącej wkład pieniężny Fundatorów, o której mowa w zdaniu poprzednim, kwota 1.000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) może być przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji. 

2.            Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a)            krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 

b)           dotacji, datków i subwencji; 

c)            dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych lub imprez 
charytatywnych, prowadzonych bezpośrednio przez Fundację lub przy udziale innych osób; 

d)           zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą; 

e)           operacji finansowych; 

f)            działalności gospodarczej Fundacji; 

g)            dochodów z majątku Fundacji. 

 



§ 13. 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

a)            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, 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”); 

b)           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; 

c)            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 wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji; 

d)           zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady 
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 14. 

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

 

§ 15. 

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

2.            Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

 

Rozdział IV. 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 16. 

1.            Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach 
służących realizacji jej celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację. 

2.            Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

a)            Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93); 

b)           pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 
85.51.Z); 

c)            pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 



d)           działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

e)           działalność wydawnicza (PKD 58); 

f)            działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 
dźwiękowych i muzycznych (PKD 59); 

g)            pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
(PKD 70.22.Z); 

h)           reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). 

3.            Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony będzie na działalność 
statutową Fundacji realizację jej celów statutowych, w tym w szczególności nadwyżkę przychodów z 
działalności gospodarczej nad jej kosztami Fundacja przeznaczać będzie na działalność, o której mowa 
w § 6 ust. 1 Statutu. 

 

Rozdział V.  

Organy Fundacji 

 

§ 17. 

1.            Organami Fundacji są: 

a)            Rada Fundacji; 

b)           Zarząd Fundacji. 

2.            Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków, chyba, że Statut lub regulamin działania danego organu Fundacji, uchwalony 
zgodnie z postanowieniami Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. 

3.            Każdemu członkowi organu Fundacji w głosowaniach organów Fundacji przysługuje jeden 
głos. W głosowaniach uwzględnia się głosy oddane „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. W 
przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu 
Fundacji.  

4.            Na wniosek członka organu Fundacji, zarządza się głosowanie tajne. 

 

Rozdział VI.  

Rada Fundacji 

 

§ 18. 

1.            Rada Fundacji składa się z od 10 (dziesięciu) do 20 (dwudziestu) członków, powoływanych 
przez Fundatorów, poprzez złożenie przez nich wspólnego pisemnego oświadczenia, przekazywanego 
następnie Zarządowi Fundacji. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, członków Rady Fundacji 
powołują żyjący Fundatorzy, a w przypadku śmierci dwóch Fundatorów – jedyny żyjący Fundator. Po 
śmierci wszystkich Fundatorów członków Rady Fundacji powołuje Kolegium Sędziów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przekazywanego następnie 
Zarządowi Fundacji. 

2.            W skład Rady Fundacji wchodzi: 



a)            nie więcej niż 16 członków powołanych spośród osób pełniących funkcje w Kolegium 
Sędziów poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, będących członkami Polskiego 
Związku Piłki Nożnej; 

b)           nie więcej niż 1 członek powołany spośród osób pełniących funkcje w Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

c)            nie więcej niż po 1 członku powołanym przez każdego z Fundatorów, według własnego, 
swobodnego uznania. 

3.            Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

4.            Rada Fundacji może ważnie podejmować uchwały jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co 
najmniej połowa członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,   

5.            Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji. 

6.            Członkowie Rady Fundacji: 

a)            nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 

b)           nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c)            za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach Rady 
Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.  

7.            Fundatorzy lub Fundator (dopóki żyje co najmniej jeden Fundator) lub Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Piłki Nożnej (po śmierci wszystkich Fundatorów), przed powołaniem członków 
Rady Fundacji, odbiorą lub odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby 
wymogów określonych w ust. 2 pkt a i b oraz ust. 6 pkt a i b powyżej, a po powołaniu członków Rady 
Fundacji przekaże złożone przez nich oświadczenia Zarządowi Fundacji. 

 

§ 19. 

1.            Rada Fundacji wybiera ze swego grona oraz odwołuje Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym. W głosowaniu w przedmiocie odwołania nie bierze 
udziału osoba, której dotyczy głosowanie. 

2.            Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracą Rady Fundacji oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji. 

 

§ 20. 

1.            Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje do momentu odwołania ich przez 
Fundatorów (dopóki żyje co najmniej jeden Fundator) lub Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki 
Nożnej (po śmierci wszystkich Fundatorów). Decyzję o odwołaniu członka rady Fundacji Fundatorzy 
lub Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej podejmują według własnego, swobodnego 
uznania, a także w przypadku niespełnienie przez członka Rady Fundacji wymogów przewidzianych w 
§ 18 ust. 2 pkt a i b lub § 18 ust. 6 pkt a i b Statutu. 

2.            Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, ustanie członkostwa w Radzie Fundacji 
następuje z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji lub z chwilą jego śmierci. 

 

§ 21. 



1.            Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru Fundacji, odrębnym od organu 
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru 
oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

2.            Do kompetencji i zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a)            powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, z zastrzeżeniem 
postanowień § 22 ust. 2 Statutu; 

b)           wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 

c)            zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji; 

d)           uchwalanie zmian Statutu Fundacji; 

e)           ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych 
środków; 

f)            ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 

g)            ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji; 

h)           uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez 
Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian; 

i)             podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji; 

j)             ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości 
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie 
umów cywilnoprawnych; 

k)            wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 

 

Rozdział VII.  

Zarząd Fundacji 

 

§ 22. 

1.            Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 (od jednego do trzech) członków, w tym Prezesa 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2.            Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy, poprzez złożenie przez nich 
wspólnego pisemnego oświadczenia. Pozostałych członków pierwszego Zarządu Fundacji może 
powołać Rada Fundacji. Wspólna kadencja pierwszego Zarządu Fundacji trwa 6 (sześć) lat od chwili 
powstania Fundacji. Wspólna kadencja kolejnych Zarządów Fundacji trwa 4(cztery) lata. 

3.            Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji (z zastrzeżeniem ust. 4 
poniżej) lub złożenia przez członka Zarządu Fundacji rezygnacji, jak również śmierci członka Zarządu 
Fundacji albo w skutek jego odwołania przez Radę Fundacji. 

4.            Jeżeli z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Fundacji nie został powołany nowy 
Zarząd Fundacji, dotychczasowi członkowie Zarządu Fundacji pełnią swą funkcję do czasu powołania 
nowego Zarządu Fundacji. 

5.            Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w następujących przypadkach: 

a)            wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 
członka Zarządu Fundacji; 

b)           trwałej niezdolności do sprawowania tej funkcji, spowodowanej w szczególności chorobą; 



c)            niewykonywania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa) 
miesiące; 

d)           nienależytego wypełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji; 

e)           istotnego naruszenia postanowień Statutu; 

f)            prawomocnego skazania członka Zarządu Fundacji za przestępstwo, o którym mowa w 
ust. 6 poniżej. 

6.            Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 23. 

1.            Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2.            W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Fundacji i składania w jej imieniu 
oświadczeń woli upoważniony jest jedyny członek Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu 
wieloosobowego do reprezentacji Fundacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. 

3.            Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji. 

 

§ 24. 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a)            kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

b)           zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 

c)            ustalanie wielkości zatrudnienia w Fundacji; 

d)           w ramach wytycznych Rady Fundacji – ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków 
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na 
podstawie umów cywilnoprawnych; 

e)           uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia 
uchwalone przez Radę Fundacji; 

f)            realizacja programów działania Fundacji; 

g)            sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o 
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z przepisami u.f. oraz 
u.d.p.p.w., a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie 
sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji; 

h)           realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 
statutowymi Fundacji bądź z postanowieniami Statutu; 

i)             uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie zastrzeżonych w postanowieniach 
Statutu do kompetencji Rady Fundacji; 

j)             występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia Fundacji lub jej 
likwidacji. 

 

§ 25. 



Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

 

Rozdział VIII.  

Połączenie Fundacji 

 

§ 26. 

1.            Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych, Fundacja może połączyć się z 
inną fundacją. 

2.            Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 
statutowy Fundacji. 

3.            Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

 

Rozdział IX.  

Likwidacja Fundacji 

 

§ 27. 

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

2.            Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 
podjętej na wniosek Zarządu Fundacji. 

3.            Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 

4.            Do reprezentacji Fundacji w likwidacji i składania w jej imieniu oświadczeń woli 
upoważniony jest likwidator działający samodzielnie, a w przypadku, gdy została powołana większa 
liczba likwidatorów – dwóch likwidatorów działających łącznie. 

5.            Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

a)            zgłoszenie likwidacji do właściwego dla Fundacji sądu rejestrowego; 

b)           podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego 
Fundacji wraz z wezwaniem wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 
miesięcy od daty wezwania; 

c)            sporządzenie sprawozdań finansowych na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji 

d)           zakończenie bieżących spraw Fundacji; 

e)           ściągnięcie (wyegzekwowanie) istniejących wierzytelności Fundacji; 

f)            realizacja (wykonanie) istniejących zobowiązań Fundacji 

g)            przekazanie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu ewentualnych wierzycieli 
Fundacji podmiotom do tego upoważnionym; 

h)           zgłoszenie zakończenia likwidacji do właściwego dla Fundacji sądu rejestrowego wraz z 
wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru; 

i)             zarchiwizowanie dokumentacji Fundacji. 



6.            O likwidacji fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

7.            Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których 
mowa w §9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność 
odpowiada temu celowi Fundacji. 

 

Rozdział X.  

Zmiana Statutu 

 

§ 28. 

1.            Zmiany Statutu lub celów statutowych Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. 

2.            Uchwały, o których mowa w ust. 1 powyżej, zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) 
głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. 

 

Rozdział XI.  

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. 

Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej corocznie sprawozdanie ze 
swej działalności za rok ubiegły, zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

 


