Statut Fundacji Opus Sport
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę Opus Sport, w dalszej części niniejszego statutu zwana będzie również
Fundacją i działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Rzepecką zwaną dalej Fundatorem w dniu 8
sierpnia 2014 r., aktem notarialnym o Rep. A 3333/2014 sporządzonym przez notariusza – Rafała
Marcina Bąbkę prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej zwany dalej
Ministrem Sportu i Turystyki.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia olimpijczykom i innym sportowcom w zakresie kształcenia
zawodowego poprzez szerzenie idei organizacji staży zawodowych dla sportowców, w tym
współuczestniczenie w organizacji i promocji takich stażów.
§5
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. zbieranie danych o stażach organizowanych przez przedsiębiorców dla sportowców,
b. wsparcie organizacyjne i informacyjne kierowane do przedsiębiorców zainteresowanych
tworzeniem staży dla sportowców,
c. informowanie sportowców zainteresowanych odbyciem stażu o dostępnych ofertach stażowych,
d. utworzenie listy przedsiębiorców udzielających staży i zainteresowanych wspieraniem
sportowców oraz udostępnienie bazy danych sportowców zainteresowanych stażami
przedsiębiorcom,
e. stworzenie strony internetowej www.opusSport.eu będącej platformą stażową za pośrednictwem
której, sportowcy będą mogli uzyskiwać informacje o przedsiębiorcach oferujących staże,
a przedsiębiorcy będą mogli oferować staże wybranym sportowcom.
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§7
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§8
Organami Fundacji są:
a. Rada Programowa, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Rada Programowa
§9
1. W skład Rady wchodzi do 3 członków, z których każdy pełni funkcję aż do odwołania lub
wygaśnięcia członkostwa.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Minister Sportu i Turystyki, Fundator i Polski
Komitet Olimpijski (dalej: „PKOl”), każdy po jednym członku Rady. Odpowiednio Minister
Sportu i Turystyki, Fundator lub PKOl powołują również następnych członków Rady na miejsce
uprzednio powołanych przez siebie osób, które przestały pełnić tę funkcję.
3. Minister Sportu i Turystyki, Fundator oraz PKOl mają prawo odwołania powołanego przez siebie
członka Rady.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
5. Nie jest możliwe łączenie członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 10
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. uczestnictwo jako ciała doradczego w planowaniu działań Fundacji,
b. współuczestnictwo w określaniu kierunku działalności Fundacji,
c. podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody na połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 11
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
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2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
4. Rada może podejmować uchwały także w przypadku gdy nie wszystkie miejsca w Radzie są
obsadzone, w takim wypadku nad podjęciem uchwały głosują aktualnie obsadzeni członkowie
Rady.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Zarząd
§ 12
Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
Prawo wyboru członków zarządu i powołania Prezesa Zarządu przysługuje Fundatorowi.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji pozostałym członkom Zarządu lub Fundatorowi,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.

1.
2.
3.
4.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów lub Fundatora, a w szczególności:
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e. realizowanie celów statutowych,
f. sporządzanie planów pracy i budżetu,
g. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
h. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
i. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
j. wnioskowanie do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na połączenie i likwidację Fundacji;
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej na 3 dni
przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 15
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagane jest działanie łączne dwóch członków Zarządu w tym
Prezesa, a w przypadku wstępowania Zarządu jednoosobowego działanie Prezesa Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. W przypadku zmian w statucie Fundacji dotyczących celów statutowych Fundacji do podjęcia
przez Zarząd decyzji o zmianie statutu potrzebna jest zgoda Rady wyrażona uchwałą.
§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu fundacji podejmuje Zarząd za uprzednią zgodą Rady wyrażona uchwałą.
§ 18
1.
2.
3.
4.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd za zgodą Rady wyrażoną uchwałą.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

__________________________
Agnieszka Rzepecka,
Fundator

4/4

