
Statut Fundacji 

Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem 

 

 

§ 1 

Fundacja Jacka Rutkowskiego- Pomagajmy Razem ustanowiona przez Jacka Rutkowskiego, 

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 lutego 2019 roku 

przez Notariusza Zbigniewa Malesza, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ulicy 

Żeglarskiej 24/14 za numerem Repertorium A 680/2019, działa na podstawie ustawy z 

dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1984 r. Nr 21 poz. 97), ustawy z 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) 

oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Fundacja używa nazwy: Fundacja Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem oraz znaku 

graficznego, będącego logo Fundacji. 

3. W ramach współpracy z podmiotami zagranicznymi, Fundacja może posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą fundacji jest miasto Toruń. 

2. Fundacja ma oddział w Bydgoszczy. 

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

fundacji.  

 

§ 4 

1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. 

2. W celu realizacji swojej statutowej działalności Fundacja utrzymuje kontakty z 

zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi i politycznymi, 

innymi osobami prawnymi i podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także 

zagranicznymi osobami fizycznymi. 

 



 

 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Sportu, któremu Fundacja 

składa do dnia 31 marca coroczne sprawozdanie ze swej działalności. 

§ 6 

Fundacja używa pieczątki z napisem Fundacja Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem, a 

także siedzibą i logo Fundacji. 

§ 7 

Fundacja może ustanawiać i przyznawać dyplomy, odznaki oraz medale honorowe osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub z nią współpracującym. 

 

§ 8 

Celami Fundacji są: 

1) wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu krzewienia kultury fizycznej, sportu, 

nauki, kultury, sztuki, oświaty, wychowania, bezpieczeństwa publicznego, ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywno-opiekuńczej oraz 

dobroczynnej; 

2) podejmowanie i wspieranie działań z zakresu wyrównywania szans dzieci i młodzieży 

pochodzących z ubogich środowisk, mających utrudniony dostęp do oświaty, edukacji, 

kultury nauki i sportu; 

3) niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, 

będącym w trudnej sytuacji materialnej; 

4) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i aktywizacji zawodowej, 

5) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;   

6) działania na rzecz wspierania i rozwoju demokracji oraz integracji europejskiej; 

7) podtrzymywanie i szerzenie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej; 

8) wzajemna integracja oraz wspieranie środowisk gospodarczych, biznesowych, 

naukowo-technicznych oraz kulturalnych; 

9) promowanie transferu polskich osiągnięć gospodarczych, naukowo-technicznych, 

kulturalnych oraz transformacji systemowych; 

10) utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z podmiotami, których celami 

statutowymi jest działalność w zakresie wspomagania promocji i popularyzowania 

projektów o charakterze gospodarczym, zwłaszcza inwestycyjnych, finansowych lub 



naukowo-technicznych jak również kulturalnych, oświatowych, wychowawczych, 

sportowych oraz zdrowotnych. 

§ 9 

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 

organizacyjnej, oświatowej, naukowej; 

2) organizowanie lub dofinansowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych, 

seminariów z udziałem przedstawicieli nauki, oświaty, kultury i sportu, polityki, 

przedstawicieli biznesu; 

3) dofinansowywanie imprez charytatywnych i sportowych oraz koncertów i wystaw; 

4) fundowanie stypendiów; 

5) organizowanie kolonii i wycieczek;  

6) zakup leków i środków medycznych, żywności oraz środków higieny; 

7) uczestniczenie we wszelkich inicjatywach związanych z kreowaniem nowych miejsc 

pracy i rozwojem przedsiębiorczości; 

8) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 

9) organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów podnoszących świadomość 

społeczną w zakresie wiedzy o demokracji, integracji europejskiej, podnoszenia 

świadomości społecznej; 

10) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami zagranicznymi, ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; 

11) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspomaganie 

rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszednianie i ochronę wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również wspomaganie rozwoju demokracji. 

 

§ 10 

 

1.  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych 

i prawnych, których działalność jest zbieżna z jej celami.  

2.  Do realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatnie 

i nieodpłatnie. 

§ 11 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: 

1) Działalność obiektów sportowych – PKD – 93.11; 

2) Działalność klubów sportowych – PKD – 93.12; 

3) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD – 93.19; 



4) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

– PKD – 79.90; 

5) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD – 93.13.Z; 

6) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD – 93.29.Z; 

7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  

– PKD – 85.51.Z;  

8) Nauka języków obcych – PKD – 85.59.A 

9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane  

– PKD – 85.59.B; 

10) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD – 55.10.Z; 

11) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD – 56.30; 

12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD – 56.29; 

13) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  

– PKD – 56.21; 

14) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  

– PKD – 49.39; 

15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

– PKD – 68.20; 

16) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD – 77.11; 

17) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli– PKD – 77.12; 

18) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane– PKD – 77.39;   

19) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

– PKD – 82.30; 

20) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

– PKD – 47.71; 

21) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD – 47.11; 

22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD – 47.78; 

23) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD – 86.90; 

24) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD – 52.21.  

 

2. Fundacja może prowadzić nieodpłatnie lub odpłatnie działalność pożytku publicznego, 

w celu realizacji celów statutowych, której przedmiotem jest: 

1) Działalność obiektów sportowych – PKD – 93.11.Z; 

2) Działalność klubów sportowych – PKD – 93.12.Z; 



3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 

– 85.51.Z;  

4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z; 

5) Działalność wspomagająca edukację- 85.60.Z; 

6) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD – 86.90.A; 

7) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, tj. organizowanie gier, pokazów, wystaw 

tematycznych i innych imprez rekreacyjnych – PKD – 93.1.Z; 

8) Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów– PKD  

– 82.30.Z; 

9) Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. Rozwijanie i intensyfikowanie 

procesu edukacji kulturalnej- 93.29.Z; 

10) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- 90.01.Z; 

11) Działalność wspomagająca wystawienia przedstawień artystycznych- 90.02.Z; 

12) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna- 93.29.Z; 

13) Artystyczna i literacka działalność twórcza- 90.03.Z; 

14) Wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, 

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1; 

15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność-63.11.Z; 

16)  Reklama – 73.1; 

17)  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z; 

18)  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z; 

19)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 

47.19.Z; 

20)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 

47.99.Z. 

 

§ 12 

 

Majątek Fundacji stanowi jej kapitał założycielski w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 

złotych) wpłacony przez Fundatora, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa 

majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 13 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 



2) dotacji, datków, subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń; 

3) dochodów z operacji finansowych; 

4) ze zbiórek i imprez publicznych; 

5) z majątku Fundacji;  

6) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 

7) zasądzonych na rzecz Fundacji nawiązek przez właściwe Sądy Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 14 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

 

Organy fundacji 

 

§ 15 

 

Organami fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd. 

 

§ 16 

1. Rada Fundacji kieruje całokształtem działalności Fundacji i jest organem o 

uprawnieniach inicjatywnych, opiniujących i nadzorczych, odrębnym od organu 

zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej 

lub nadzoru. 

2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób do 9 osób. 

3. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Fundator oraz wybrane przez niego 

osoby fizyczne. 

4. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator. 



5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczących Rady, przy czym 

funkcje poszczególnych członków pierwszej Rady Fundacji ustanawia Fundator. 

6. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie 

trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej 

kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby na czas trwania następnej 

kadencji do Rady. 

7. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia 

tej funkcji, odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję. W uzasadnionych 

przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa 

w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady Fundacji. 

8. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

9. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy Zebraniom Rady. W razie nieobecności 

Przewodniczącego Rady Fundacji jego obowiązki i uprawnienia przejmuje I 

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. 

10. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się na pisemny wniosek 

Przewodniczącego lub I Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu 

Fundacji w zależności od bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W 

posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 

11. Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne, jeśli w jej pracach bierze udział nie mniej 

niż połowa członków Rady Fundacji. 

12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 

13. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie 

Fundacji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w posiedzeniach Rady oraz w pracach określonych w ust. 14. 

14. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za swoją pracę nad realizacją 

projektów prowadzonych przez Fundację. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, ustalane będzie każdorazowo przez Zarząd 

Fundacji na podstawie zakresu podejmowanych czynności i czasu pracy nad realizacją 

projektów. 

16. Ustalenia i decyzje Rady Fundacji zapadają na posiedzeniach Rady w formie uchwał, 

które wpisywane są do Księgi Uchwał prowadzonej przez Fundację. 

17. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. 

§ 17 



 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, 

2) ustalenie liczby członków Zarządu, 

3) wskazywanie głównych kierunków działania Fundacji, występowanie z wnioskami 

dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji, 

4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

6) ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie 

absolutorium członkom Zarządu, 

7) uchwalanie zmian w Statucie, 

8) decydowanie w zakresie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu, 

9) decydowanie o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku. 

§ 18 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób i jest powołany przez Radę Fundacji.  

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 

3. Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezesów Fundacji, przy czym Prezesa oraz 

funkcje członków pierwszego Zarządu ustanawia Fundator. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwał 

wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Prezesa Fundacji lub 

Wiceprezesa Fundacji. 

6. Zarząd każdego roku do dnia 31 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie 

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Zarządu. 

7. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności – I 

Wiceprezes Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie 

Zarządu. 

9. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a pod jego 

nieobecność I Wiceprezesa Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie, o ile tak postanowi Rada Fundacji. 

11. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje na podstawie umów cywilno-prawnych. 

12. Zarząd może powoływać ciała doradcze, które mogą składać się z nie więcej niż 5 osób. 

13. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 



14. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 

sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu danej kadencji. 

15. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji, albo 

odwołania go ze składu Zarządu przez Radę Fundacji. 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

2. tworzenie oddziałów, zakładów, filii Fundacji realizujących cele Fundacji’ 

3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową w celu realizacji 

jej celów statutowych, 

4. pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz środków 

unijnych, 

5. zarządzanie majątkiem Fundacji i ustalanie jego podziału, 

6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

7. wykonywanie uchwał Rady Fundacji, 

8. coroczne składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Fundacji, 

9. uchwalanie regulaminów i podejmowanie uchwał, 

10. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji, 

11. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej, 

12. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji. 

Sposób reprezentacji 

§ 20 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes i jeden z członków zarządu 

działający łącznie. 

2.  W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z 

zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 10.000,00 złotych ( dziesięciu tysięcy złotych) 

- oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 

 

Zmiana statutu Fundacji 

§ 21 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 



2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

 

§ 22 

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich 

celów. 

2. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej 

uchwały, która wymaga zatwierdzenia większością głosów Rady Fundacji.  

3. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 

istotnej zmianie cel Fundacji. 

Likwidacja Fundacji 

§ 23 

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych. 

2. Wniosek o likwidację Fundacji zgłasza Zarząd w formie jednomyślnej uchwały do Rady 

Fundacji. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

§ 24 

1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu ………………2019 r. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

   

 


