STATUT
Warszawskiej Fundacji Koszykówki „3x3”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Fundacja pod nazwą Warszawska Fundacja Koszykówki „3x3” zwana dalej Fundacją została
ustanowiona dnia ……………………………. 2020 roku przez:
1.

Paweł Szewczyk

2.

Bogusław Grzegorz Ciok

Zwanymi dalej Fundatorem. Zatwierdzona została aktem notarialnym Rep.
……………………………………………………..sporządzonym przez Notariusza Pawła Kurcińskiego w
Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Franciszkańskiej 14 lok. 101 w
Warszawie.
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funkcjach
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 40), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 688) oraz Statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Czas trwania Fundacji jest
nieograniczony. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu.-------------------------------3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może być
uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny.--------------------------------------4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-------------------------a) Fundacja może tworzyć oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za
granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek
stowarzyszeń.---------------------------------------------------------------------------------------------b) Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cel, środki i zasady działalności statutowej
1. Celem Fundacji jest:

1.1. Rzeczowe, finansowe i organizacyjne wspieranie na rzecz rozwoju koszykówki
i innych dyscyplin sportu oraz wspieranie trenerów objętych działalnością statutową
Fundacji; ----------------------------------------------------------------------------------1.2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;-----------------------------------1.3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;----------------------------------------------------------1.4. Promocja miasta stołecznego Warszawy;-------------------------------------------------------1.5. Wspieranie działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej;------------------------------1.6. Działalność na rzecz wspierania inicjatyw związanych z promowaniem kultury
fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia;--------------------------------------------------------1.7. Promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców i sprawowanie opieki
nad nimi;-------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Działalność na rzecz edukacji, opieki psychologicznej oraz motywacyjnej
sportowców;--------------------------------------------------------------------------------------------1.9. Działania na rzecz poprawy dostępu infrastruktury sportowej;----------------------------1.10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
1.11. Organizowanie i współdziałanie w niesieniu pomocy sportowcom w trudnej sytuacji
materialnej, osobistej i rodzinnej wynikającej w szczególności z ciężkiej choroby,
wypadków losowych, niepełnosprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia oraz
sieroctwa;-----------------------------------------------------------------------------------------------1.12. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej
o sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;------------1.13. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.------------------------------------------------2. Fundacja realizuje cele poprzez:
2.1. Ustanowienie stypendiów, przekazywanie darowizn i innych form wsparcia,
w szczególności dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej oraz szczególnie uzdolnionych sportowców studentów i uczniów
w zakresie koszykówki;-------------------------------------------------------------------------------2.2. Organizacji i finansowanie wypoczynku i form edukacji w tym m.in. kolonii,
zimowisk, obozów, półkolonii i szkoleń, w szczególności dla dzieci i młodzieży
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz
szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół sportowych;-----------------------2.3. Zakup sprzętu sportowego, w szczególności akcesoriów i gadżetów koszykarskich,
literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych, osób
fizycznych, instytucji publicznych oraz innych;------------------------------------------2.4. Współpracę w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z innymi podmiotami,
w tym m.in. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami
specjalistycznymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami oraz
organami administracji rządowej i samorządowej;-------------------------------------------2.5. Organizowanie pomocy merytorycznej i materialnej, w tym organizowanie
doraźnego wsparcia finansowego, pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla
beneficjentów Fundacji;-----------------------------------------------------------------------------2.6. Działalność wydawniczą;-----------------------------------------------------------------------------

2.7. Działalność promocyjną i informacyjną;---------------------------------------------------------2.8. Działalność sportową i kulturalną, w tym między innymi organizację wydarzeń
kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych;----------------------------------------------------2.9. Wspieranie podmiotów chcących realizować podobne cele, m. in. poprzez kampanie
informacyjne, pomoc logistyczną i inne;-------------------------------------------2.10. Udzielanie wsparcie finansowego i pomocy społecznej;-------------------------------------2.11. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami,
partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację
programów;---------------------------------------------------------------------------------------------2.12. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;--2.13. Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie
doświadczeń i informacji;----------------------------------------------------------------------------2.14. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;-----------------------------------------------2.15. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;-----------------------------------------------2.16. Promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu;---------------2.17. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną;-----------------------------------------------------------2.18. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami pi osobami fizycznymi;----------------------------------------------------------------------------------------------2.19. Wizyty studyjne i campy;----------------------------------------------------------------------------2.20. Finansowanie kosztów związanych z celami statutowymi, w tym m.in. takich jak:
przejazdy, noclegi i wyżywienie, pobyt, opieka nad beneficjentami Fundacji;---------2.21. Finansowanie rehabilitacji, pobytów wakacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych,
w tym m.in. przejazdów, noclegów i wyżywienia.----------------------------------------------

Rozdział III
Organy Fundacji i ich kompetencje
1. Zarząd
1.1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.-------------------------------1.2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Fundacji. Funkcję
Prezesa Zarządu Fundacji pełni członek zarządu wskazany przez Fundatora.-----------1.3. Każdy z członków pełni swą funkcję aż do odwołania przez Fundatora lub złożenia
rezygnacji. Ustaje ona również w wyniku śmierci.----------------------------------------------1.4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:----------------------------------------a) choroby powodującej trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,--------------------------b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,----------------------------------------c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,-----------------------------------d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.--------------------------------------2. Kompetencje Zarządu---------------------------------------------------------------------------------2.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.---------------------2.2. Do kompetencji Zarządu należą:-------------------------------------------------------------------

a)
b)
c)
d)

zarządzanie Fundacją, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,-----wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,-----------------------------------realizacja celów statutowych,------------------------------------------------------------------sporządzanie i kontrola planów pracy oraz budżetu.--------------------------------------

Rozdział IV
Majątek i Dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji zapewniając realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski, prawa i
przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację oraz inne składki majątkowe w postaci
pieniędzy, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych nabytych w toku
działania Fundacji.---------------------------------------------------------------------------------------------2. Dochody Fundacji pochodzą z:-----------------------------------------------------------------------------2.1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków
i subwencji;----------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;-------------2.3. Zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą;----------------2.4 .Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;------------2.5. Operacji finansowych;--------------------------------------------------------------------------------2.6. Innych źródeł, w tym środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii
Europejskiej.----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie
na działalność statutową.-----------------------------------------------------------------------------------4. Dochody pochodzące z datacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Darczyńców.--------------------------

Rozdział V
Sposób Reprezentacji oraz Zaciągania Zobowiązań Majątkowych
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie Uchwał.---------------------------------------------------2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
Członków.--------------------------------------------------------------------------------------3. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
1. Jedynie Fundatorowi przysługuje podejmowanie decyzji w sprawie:------------------a) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,----------------------------------

b) połączenia Fundacji z inną fundacją,-------------------------------------------------------c) likwidacji Fundacji.------------------------------------------------------------------------------2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku.-----------3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu bądź inna
osoba wyznaczona przez Fundatora.----------------------------------------------------------4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekazuje organizacjom
realizującym cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.--------------------------------5. O likwidacji Zarząd Fundacji powiadamia ministra właściwego do spraw sportu
i turystyki.----------------------------------------------------------------------------------------------

