
STATUT 

FUNDACJI PANDA 

Fundacja Panda zwana dalej fundacją została ustanowiona przez Marcina Fidala aktem notarialnym 

– repetytorium „A” numer 3556 / 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Sylwia Sołyszko w Sierakowicach 

w dniu 27 czerwca 2017 roku. 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Panda zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, jest klubem 

sportowym o nazwie Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PANDA w skrócie LUKS PANDA, 

działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, 

Nr 46, poz.203) i ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 

z dnia 15.07.2010 r.). 

2. Fundacja ma osobowość prawną.  

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji są Sierakowice (województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Sierakowice). 

 

§ 3 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Fundacja może być członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

 

§ 5 

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

2. Fundacja dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje sportowe. 



3. Fundacja dla realizacji zadań statutowych może być prowadzona jako działalność 

nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.  

4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizację celów statutowych.  

 

§ 6 

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

§ 7 

Fundacja może ustanowić godła, barwy, odznaki organizacyjne i tytuły honorowe oraz przyznawać 

je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów 

obranych przez Fundację 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 Fundacji są: 

1. Upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscypliny sportu, w tym sportu 

wyczynowego. 

2. Działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, 

rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, pomocy chorym i 

niepełnosprawnym, podwyższanie kwalifikacji zawodowej instruktorów sportu.  

3. Rozpowszechnienie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form pro zdrowotnych, leczniczych 

i profilaktycznych.  

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

5. Działalność w zakresie informacji i komunikacji, bezpieczeństwa oraz obronności państwa,  

6. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej. 



7. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego oraz 

ukierunkowanego rozwoju ich sprawności fizycznej.  

8. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 

terytorialnego i poza nim. 

9. Profilaktyka zdrowotna, leczenie i rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym 

uwzględnieniem chorób układu oddechowego i narządów ruchu.  

10. Zachęcanie społeczeństwa do udziału w aktywnym życiu towarzyskim, kulturalnym, 

artystycznym oraz w sporcie, turystyce i rekreacji.  

11. Prowadzenie działalności sportowej i społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. 

12. Propagowanie sportu wyczynowego wśród osób niepełnosprawnych.  

13. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych, które podejmują takie działania.  

14. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

15. Organizowanie imprez sportowych oraz integracyjnych. 

16. Organizowanie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania 

fundacji. 

17. Organizowanie spotkań i warsztatów o tematyce sportowej. 

18. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi. 

19. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi. 

20. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej. 

21. Działalność informacyjna i wydawnicza. 

22. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych 

związane z tematyką kultury fizycznej i sportu. 

23. Fundowanie stypendiów dla młodych sportowców (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących 

wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej. 

24. Utrzymywanie, budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej. 

25. Działania na rzecz mieszkańców Gminy Sierakowice. 

 

§ 10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, 

przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych w tym tenisa stołowego, 

strzelectwa sportowego, strzelectwa bojowego, sportów obronnych, nordic walking, 

sportów wodnych, lekko atletycznych, kolekcjonerstwa oraz innych.  

2. Prowadzenie zajęć sportowych. 

3. Organizowanie ogólnodostępnych turniejów i zawodów sportowych. 

4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.  

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

6. Organizacja imprez rodzinno-sportowych. 

7. Organizacja obozów, kolonii i półkolonii sportowych. 

8. Wspomaganie inicjatyw społecznych związanych z propagowaniem sportu. 



9. Inicjowanie i organizację imprez (min. wystaw, targów, koncertów, szkoleń, kursów, prelekcji, 

warsztatów, happeningów, pokazów, prezentacji, projekcji filmowych, imprez sportowych). 

10. Wydawanie czasopism, biuletynów, folderów, plakatów, ulotek, broszur, płyt, materiałów 

promocyjno-reklamowych. 

11. Działalność informacyjno-reklamową poprzez media (prasa, radio, telewizja, internet itp.) 

12. Współpracę i wzajemną pomoc członkom Fundacji, ich rodzinom i środowiskom w, których 

przebywają. 

13. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, turnusów leczniczo-rekreacyjnych 

oraz innych form leczniczo-wypoczynkowych i szkoleniowo-wypoczynkowych.  

14. Organizowanie i prowadzenie: klubów i sekcji sportowych, gabinetów, poradni, placówek 

służby zdrowia, hospicjów, świetlic terapeutycznych, placówek oświatowych i szkół oraz 

wspieranie takich placówek.  

15. Współpracę z osobami fizycznymi, lekarzami, fizjoterapeutami, terapeutami, pedagogami, 

placówkami medycznymi, producentami i dystrybutorami leków i aparatury medycznej, 

środowiskami sportowymi, resortami: obrony narodowej i spraw wewnętrznych i 

administracji, jednostkami wojskowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, 

uczelniami, szkołami, redakcjami, firmami w kraju i za granicą i innych a w szczególności w 

krajach Unii Europejskiej.  

16. Przygotowanie i emisję programów radiowych, telewizyjnych, prowadzenie i zarządzanie 

portalami internetowymi, produkcja i rozpowszechnianie programów komputerowych. 

17. Pomoc materialną, medyczną i prawną osobom chorym, niepełnosprawnym i 

poszkodowanym w wypadkach. 

18. Prowadzenie wszelkich działań polegających na pozyskaniu: funduszy, lokali, obiektów, 

nieruchomości oraz pozyskaniu, wytworzeniu bądź zakupie leków, urządzeń sprzętu, 

aparatury itp. umożliwiających realizację zadań statutowych.  

19. Prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji i ich rodzin poprzez aktywność 

sportową, kulturalną, rekreacyjna, kolekcjonerską, towarzyską i charytatywną. 

20. Udzielanie stypendiów sportowych, uczniowskich, studenckich i naukowych. 

21. Powoływanie komisji, zespołów oraz innych organizacyjnych form działania niezbędnych do 

wykonywania zadań statutowych. 

22. Delegowanie przedstawicieli Fundacji do udziału w pracach samorządów, odpowiednich 

organów państwa, organizacji społecznych i innych. 

23. Organizowanie wyjazdów – w tym zagranicznych – przedstawicieli Fundacji oraz zapraszanie 

i organizowanie przyjazdu przedstawicieli innych organizacji ze szczególnym 

uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 

24. Podnoszenie kwalifikacji zawodowej i pośrednictwo pracy. 

25. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.  

 

§ 11 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.  



 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 

Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.  

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 

b) składek członkowskich, dotacji, datków i subwencji, 

c) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 

prowadzonych przez Fundację lub inne osoby, organizacje, firmy, 

d) zysk z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 

e) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, 

f) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, 

g) dochodów z odpłatnej statutowej działalności Fundacji. 

 

§ 13 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

 

§ 14 

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  

 

§ 15 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych.  

2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową 

Fundacji. 



 

Rozdział V 

Organy Fundacji 

 

§ 16 

1. Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji. 

2. Decyzje i uchwały Organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego 

organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu przewiduje inny sposób 

podjęcia uchwały lub decyzji.  

 

Rozdział VI 

Zarząd Fundacji  

 

§ 17 

1. Prezes Zarządu Fundacji jest powoływany przez Fundatora na 4-letni okres kadencji.  

2. Zarząd, powoływany przez Prezesa Zarządu, liczy od 2 do 5 osób. Fundator może być 

Prezesem Zarządu lub członkiem Zarządu.  

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.  

4. Odwołanie Prezesa Zarządu lub członków Zarządu przez Fundatora następuje w razie: 

a) złożenia rezygnacji; 

b) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Prezesa 

Zarządu i członów Zarządu; 

c) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji; 

d) naruszenie postanowień statutu oraz obowiązującego prawa.  

 

§ 18 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch 

członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 

3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu.  

 



 

§ 19 

Zarząd Fundacji: 

1. Kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 

3. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji. 

4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 

5. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 

wyniki działalności finansowo-gospodarczej.  

6. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji i innych osób prawnych, za zgodą 

Fundatora.  

7. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.  

8. Składa wniosek o powołanie zakładów, szkół i placówek oświatowych Fundacji do wydziału 

oświaty. 

9. Powołuje sekcje sportowe, oddziały i filie Fundacji.  

 

§ 20 

1. Zarząd podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, przy czym do ważności uchwał 

wymagana jest co najmniej połowa jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

2. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej.  

4. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Fundator.  

 

Rozdział VII 

Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji  

 

§ 21 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za 

granicą. 

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd w drodze uchwały.  

 

Rozdział VIII 



Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

§ 22 

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 Fundator na wniosek Zarządu. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.  

4. Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust.4 ustawy o 

fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w 

tym celu przez Fundatora.  

Rozdział IX 

Zmiany Statutu 

 

§ 23 

1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji.  

2. Decyzję w kwestii zmiany celów Fundacji podejmuje Fundator.  

3. Zmiana Statutu prowadzić może do zmiany celów Fundacji. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

1. Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły.  

2. Statut jest przechowywany w biurze Klubu i jest udostępniany do wglądu na każde żądanie. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział KRS. 

 


