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Rozdział I POSTANOWIENIA 

OGÓLNE  

  

§ 1 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja PHOENIX TIME ” , zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez: Juan Miguel Zumeta - Stachowski – 

zamieszkałego przy ul.  

Barlickiego 13/3A  

w Gliwicach 44-100 zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez  

notariusza Bożenę Wronę – Berwid w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul. Dolnych 

Wałów 1, w dniu 19.05.2015 r. ( Repertorium „A” numer 1932 / 2015 ) - działa na 

podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.  

  

§ 2 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

roku o  

Fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego  

Statutu oraz ma osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest minister 

właściwy ds. sportu i kultury fizycznej.  

  

§ 3  

1. Siedzibą fundacji jest miasto Gliwice.  

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar  

Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego 

realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może tworzyć biura, oddziały, filie   

i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także przystępować do fundacji i stowarzyszeń.  

4. Fundacja może  



współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, może 

być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub 

podobnym profilu działania.  

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać 

się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  

§ 4  

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  

§ 5  

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może 

zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.  

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po 

zarejestrowaniu będzie podlegał ochronie prawnej.  

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

fundacji.  

  

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.  

  

§ 6  

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie: kultury fizycznej i sportu, 

edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej, 

ukierunkowanej na:  

1. Aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.  

2. Wspieranie, rozwój i popularyzacja aktywności fizycznej - w szczególności 

Kalisteniki.  

3. Tworzenie, organizowanie i popularyzacja autorskich programów i akcji 

sportowych, w tym: a). „ WORLD PUSH UP DAY ” - tj. „ Światowy dzień 

pompowania ” . b) „ WORKOUT CAMP “ - tj. „ Obóz treningowy ” .   

4. Kreowanie i upowszechnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych w oparciu 

o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.   

5. Promocja edukacji, kultury fizycznej oraz sportu jako przeciwdziałanie patologiom 

społecznym.   

6. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.   

7. Organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych i 

prozdrowotnych ( m.in.  

obozy treningowe, wymiany międzynarodowe, zawody sportowe ) w kraju i za granicą.   

8. Organizowanie ośrodków treningowych i rekreacyjnych w obszarze działania 

fundacji.  

9. Rozwój oraz tworzenie infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno sportowej, 

np. tworzenie Parków do Street Workout.   

10. Organizowanie i tworzenie klubów i organizacji sportowych oraz wspieranie ich 

działalności.  



11. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu i pomocy 

społecznej.   

12. Działalność edukacyjna, oświatowo – kulturalna i wychowawcza, szczególnie w 

zakresie wspierania i pomocy rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   

13. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja środowisk zainteresowanych 

rozwojem w kierunku sportowym.   

14. Ochrona i promocja zdrowia i opieki społecznej.   

15. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju 

sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku  

i propagowanie zdrowego trybu życia.   

16. Promocja i organizacja wolontariatu.   

  

17. Wydawanie publikacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów 

promocyjnych w zakresie celów, dla realizacji których została powołana Fundacja.   

18. Udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów 

finansowanych środkami zewnętrznymi wspierających finansowo realizację celów 

statutowych Fundacji.  

  

§ 7  

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1. Organizowanie zajęć sportowych, kursów, warsztatów, szkoleń, wydarzeń, 

konferencji, seminariów, pokazów, wystaw, kampanii społecznych, spotkań, a 

także integracyjnych programów i projektów edukacyjnych i społecznych o 

tematyce z zakresu sportu, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i profilaktyki 

społecznej.  

2. Organizowanie zawodów, konkursów, turniejów i imprez sportowych.  

3. Udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz zamieszkałym na terenach gmin wiejskich.  

4. Wspieranie rozwoju osób uzdolnionych sportowo, w tym fundowanie nagród i 

stypendiów, pozwalających na kontynuowanie kariery sportowej. 5. Pomoc 

osobom po wypadkach – wsparcie poprzez sport i zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu.  

6. Szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących 

kwalifikacje.  

7. Nawiązanie współpracy z osobami, które jako ambasadorzy Fundacji będą 

wspierać realizację jej celów.  

8. Organizowanie i prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach m.in. w zakresie 

prowadzenia zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia.  

9. Organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom, młodzieży i 

osobom dorosłym.  

10. Organizowanie oraz prowadzenie imprez kulturalnych m.in.  

koncertów, warsztatów artystycznych oraz imprez sportowych promujących zdrowy styl 

życia.  



11. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i 

reklamę działań związanych z celami Fundacji. 12. Fundacja realizuje swoje cele  

również poprzez pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, 

pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej.  

  

§ 8  

1. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:  

a. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami 

Fundacji.  

b. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami  

Fundacji.  

  

Rozdział III MAJĄTEK I 

DOCHODY FUNDACJI .  

  

§ 9  

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.  

1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD, jako:  

a. 85.50.Z Pozaszkolne formy edukacji.  

b. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

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

rekreacyjnych.  

d. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.  

e. 93.12.Z Działalność klubów sportowych.  

f. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.  

g. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.  

2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową sklasyfikowaną w PKD, 

jako:  

a. 85.50.Z Pozaszkolne formy edukacji.  

b. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

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

rekreacyjnych.  

d. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.  

e. 93.12.Z Działalność  

klubów sportowych.  

f. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.  

g. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.  

3. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł ( sł.: 

pięćset złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

§ 10 Dochody Fundacji pochodzić mogą w 

szczególności z:  

1. majątku własnego Fundacji, 2.darowizn, spadków, zapisów, 3. dotacji i subwencji oraz  

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 5. odsetek bankowych,  



6. działalności odpłatnej, 7. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady 

Fundacji podjętą na wniosek Zarządu.  

  

Rozdział IV WŁADZE 

FUNDACJI.  

  

§ 11  

Władzą fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.  

Zarząd Fundacji.  

  

§ 12 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym 

Prezesa, Wiceprezesa  i Sekretarza powoływanych na okres pięciu lat. 2. 

Pierwszy i każdy kolejny skład Zarządu powołuje Fundator. I tak: a. na 

stanowisko Prezesa powołuje się: Juan Miguel  

Zumeta-Stachowski, b. na stanowisko Wiceprezesa powołuje się : Michał Marek  

Wiśniowski, c. na stanowisko Sekretarza powołuje się: Łukasza Jakuba Milczuka 

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

4. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać  

lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków  

Zarządu jest Prezes Zarządu.  

  

Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może 

powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes 

Zarządu.  5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, b. utraty praw obywatelskich na 

skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej,  

c. śmierci członka Zarządu.   

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu, Fundator 

na wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu.   

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji z 

tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.  

8. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze 

środków Fundacji.   

9. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.   

10. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.   

11. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator.  

  

§ 13  

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

2. Do kompetencji Zarządu należy:  

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,   

b. realizacja celów statutowych,  



c. sporządzanie planów pracy i budżetu,   

d. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych, e. sprawowanie 

zarządu nad majątkiem Fundacji,   

f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,   

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,   

h. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,   

j. organizowanie biur, fili, oddziałów Fundacji,   

k. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,   

l. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.  

  

§ 14  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał.   

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 

najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

4.Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. Formy uchwały wymaga decyzja 

przekraczająca zakres zwykłego zarządu.  

  

  

  

  

  

  

  

Sposób Reprezentacji  

  

§ 15 1. Reprezentować Fundację na 

zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.   

2.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3. 3.   

W sprawach majątkowych powyżej 5.000,00 (sł.: pięć tysięcy ) złotych – wymagany 

jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.  

 4. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnego podpisywania umów .  

  

§ 16  

Biuro Fundacji 1. Dla realizacji swych zadań 

Prezes może powołać Biuro Fundacji i Dyrektora Biura  

Fundacji. Biuro Fundacji zapewnia obsługę administracyjną Zarządu oraz prowadzi 

bieżące sprawy Fundacji.   

2. Dyrektora Biura Fundacji oraz Pracowników Biura zatrudnia i 

zwalnia Prezes Zarządu Fundacji.   



3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać jego 

zastępców. 4. Biuro Fundacji pracuje i działa na podstawie 

Regulaminu Biura Fundacji.  5. Regulamin określa tryb, zasady i 

strukturę pracy Biura Fundacji oraz Warunki pracy i płacy 

pracowników Biura Fundacji i jego Dyrektora.   

6. Regulamin Biura Fundacji 

uchwala Zarząd.  7. Pracownicy Biura Fundacji 

podlegają służbowo Dyrektorowi Fundacji, 

natomiast  

Dyrektor Fundacji służbowo podlega Prezesowi.  

  

Rozdział V. POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE  

  

§ 17  

1.Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.  2 . Zmiany 

statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.  

  

§ 18  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.   

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. sportu  

i kultury fizycznej.  

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów.  

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP organizacji o 

zbliżonych celach.  

  

§ 19  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.  

  


