STATUT
FUNDACJI „POMAGAM NA MEDAL”
Tekst jednolity z dnia 24-04-2017
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Pomagam na medal” zwana dalej Fundacją
ustanowiona przez Eligiusza Tarczyńskiego zwanego dalej Fundatorem
aktem notarialnym sporządzonym przez Adama Ziomka w kancelarii
notarialnej w Kielcach przy ul. Warszawskiej 30/4 w dniu 15.03.2017
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
§3
1. 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.
2. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji.
§5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki
§6
Fundacja zostaje utworzona na czas nieokreślony.

Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i
młodzieży poprzez organizowanie i popularyzowanie biegów celowych
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
3. Działalność wspierająca potrzeby osób wymagających szczególnej troski,
a w szczególności na leczenie i rehabilitację przede wszystkim dzieci i
młodzieży
4. Darczynność na rzecz osób niepełnosprawnych i dotkniętych chorobami
wymagającymi długotrwałego i kosztownego leczenia
5. Darczynność na rzecz instytucji, fundacji i placówek zajmujących się
działalnością w zakresie udzielania pomocy celowej
6. Działalność ekologiczna oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
7. Promocja i organizacja wolontariatu
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje
potrzeby i cele charytatywne.
2. Organizowanie imprez biegowych.
3. Promocje aktywnego trybu życia na forach internetowych i portalach
społecznościowych.
4. Scalanie środowiska ludzi uprawiających rekreację ruchową.
5. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej.
6. Przyznawanie nagród osobom lub grupom osób promującym wartości
Fundacji.
7. Współprace z instytucjami i organizacjami sportowymi, edukacyjnymi i
społecznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami

Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc) oraz inne mienie nabyte przez fundacje w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. wpłat od uczestników organizowanych przez Fundację biegów,
5. dochodów z majątku Fundacji,

§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. Przyjęcie spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza
i pod warunkiem, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Władze Fundacji
§ 13
1. Władze Fundacji sprawuje Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
3. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator. Kolejnych prezesów
powołuje Zarząd Fundacji spośród członków Zarządu.
4. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu
można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
5. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji z ważnych
powodów.

6. Skład pierwszego Zarządu powołuje Prezes na spotkaniu z kandydatami
do Zarządu. Kandydat musi wyrazić zgodę na powołanie go na członka
Zarządu. Ze spotkania Prezesa z kandydatami na członków Zarządu
sporządza się protokół podpisany przez wszystkich uczestników spotkania
mający moc uchwały.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie
powołania, którego wysokość jest ustalana uchwałą Zarządu.
8. Fundacja na wniosek Zarządu może tworzyć inne organy władzy Fundacji
zgodne z obowiązującą Ustawą o fundacjach.
Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
- uchwalanie regulaminów
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian
statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów za
i przeciw o ważności uchwały decyduje głos oddany przez Prezesa
Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną
sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach
niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 3.000 (trzech
tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Prezes Fundacji.

Wybór nowego Zarządu
§ 16
1. Po upływie kadencji starego Zarządu Fundator dokonuje powołania nowego
Zarządu. Kandydat musi wyrazić zgodę na powołanie go na członka Zarządu.
2. Fundator może wyrazić zgodę, aby odchodzący Zarząd wskazał swoich
następców.
3. Po powołaniu nowych członków Zarządu na pierwszym posiedzeniu
dokonują oni wyboru nowego Prezesa Zarządu. Z posiedzenia sporządzają
protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków Zarządu uzyskuje
moc uchwały.
Zmiana statutu
§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 19
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji
§ 20
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 21
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w
Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

