Statut Fundacji
Ultra-Bies.
Biegnij za Marzeniami
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą "Ultra-Bies. Biegnij za Marzeniami" - zwana w dalszej części statutu
"Fundacją", została ustanowiona przez Dariusza Wethacza zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Osękowskiego z Kancelarii Notarialnej w Sanoku
przy ul.3 Maja 10/2, dnia 8 kwietnia 2021r., repertorium A nr 1959/2021.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46,
poz.203 ze zm.), oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Dołżyca gm. Cisna.
§4
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§7
Fundacja używa pieczęci podłużnej z nazwą oraz danymi adresowymi oraz okrągłej z napisem
w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, lub dla celów obranych przez
Fundację.
§9
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
§ 11
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
§ 12
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

ROZDZIAŁ II
Cel i zasady działania Fundacji
§ 13
Celem statutowym Fundacji jest:
1. upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej wśród
ogółu społeczeństwa.
2. przygotowanie zawodników do uczestnictwa w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym.
3. aktywizacja społeczna i zawodowa oraz prowadzenie edukacji pozaszkolnej.
4. rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej ogółu
społeczeństwa, a w szczególności wśród różnych grup społecznych i zawodowych, z
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych, zawodów, turniejów, spartakiad i innych
masowych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi
organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji
zdrowia, promocji turystyki i zapobieganiu patologii społecznej.
8. promowanie i organizacja wolontariatu.

§ 14
Fundacja realizuje cele statutowe inicjując, prowadząc i wspierając:
1) programy i przedsięwzięcia podejmowane samodzielnie bądź przez placówki prowadzące
działalność sportową, naukową, oświatową, kulturalną, artystyczną oraz rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2) programy stypendialne dla studentów oraz specjalistów różnych dziedzin, w tym
pracowników nauki, oświaty, kultury i sztuki

3) programy stypendialne dla twórców w rozumieniu prawa autorskiego
4) produkcję filmową i telewizyjną
5) programy wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji specjalistycznych
6) programy wystawiennicze
7) podmioty o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
8) punkty informacji turystycznej
9) organizację turystyki

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§ 15
Majątek Fundacji stanowi fundusz wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz inne
składniki nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.
§ 16
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego,
2) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
3) darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
4) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
5) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
6) odsetek i depozytów bankowych,
7) orzekanych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych,
9) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
§ 17
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, oraz odsetek bankowych,
pochodzących z tych źródeł, mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację
jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja może tworzyć fundusze w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy,
sygnowane jej nazwiskiem lub nazwą.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwami inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

4. W przypadku darowizny na rzecz Fundacji obciążonej długiem, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu darowizny z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny darowizny przewyższa zadłużenie.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz
pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 18
1. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
w strefach:
- produkcyjnej
- handlowej
- usługowej
- naukowej
- przez udział w spółkach.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację będzie opierać się na zasadach rachunku
ekonomicznego.
3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady, powołując
jednocześnie ich kierowników.
4. Z majątku Fundacji przeznaczy się w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej
kwotę nie mniejszą niż 1.000.00zł.(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
5. W przypadku, gdy określone kierunki działalności gospodarczej nie przyniosą dochodów, dla
których zostały podjęte, Zarząd może podjąć uchwałę o ich likwidacji.

ROZDZIAŁ IV

Organy i organizacja Fundacji
§ 19
1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.
2. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków powołanych przez Fundatora.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu a także Prezesem Zarządu.
4. Fundator lub Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i jego zastępcę (Wiceprezesa) spośród
członków Zarządu. Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem Fundacji.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
albo jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
6. Zarząd prowadzi honorową księgę ofiarodawców.
7. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. Z członkami Zarządu może być nawiązywany
stosunek pracy. Warunki zatrudnienia Członków Zarządu ustala Fundator.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Fundator lub Rada Fundacji może odwołać cały Zarząd lub któregokolwiek z jego członków
w każdym czasie. Rada Fundacji nie może odwołać Fundatora z funkcji Prezesa, Wiceprezesa lub
Członka Zarządu bez jego pisemnej rezygnacji.
10. Poza wypadkiem o którym mowa w pkt 9, członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
-złożenia przez członka rezygnacji,
-śmierci członka Zarządu.
11. Uchwały podejmowane są większością głosów członków Zarządu przy obecności wszystkich jego
członków. W wypadku równej ilości głosów, głos Prezesa ma znaczenie rozstrzygające.
12. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
13. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 członków powołanych przez Fundatora.
14. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku:
a) rezygnacji członka Rady Fundacji,
b) utraty przez członka Rady Fundacji praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady Fundacji,
d) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora.
15. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
16. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji
ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

17. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Fundacji
Kieruje jej pracami, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom.
18. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem udokumentowanych wydatków podróży służbowych dotyczących działalności Fundacji.
19. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
z członkami Zarządu,
20. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
21. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora.
22. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
23. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
24. Przewodniczący Rady po posiedzeniu Rady sporządza protokół z posiedzenia
obecności i załącznikami.

wraz z lista

25. Rada Fundacji:
a) ocenia pracę Zarządu.
b) opiniuje coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji.
c) wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
d) kontroluje bieżąca działalność Zarządu Fundacji.
e) współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie ideą i celami
Fundacji.
26. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 20
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich - za wyjątkiem określonym w ust. 2 i 3 - sprawach
Fundacji, w szczególności :
a) kieruje działalnością Fundacji,
b) reprezentuje ją na zewnątrz,

c) podejmuje decyzje w zakresie działalności statutowej Fundacji, finansów Fundacji, zarządzania
działalnością gospodarczą Fundacji,
d) decyduje o zakładaniu wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
e) ustala strukturę organizacyjną Biura Fundacji,
f) uchwala programy i plany działania Fundacji,
g) uchwala roczne i perspektywiczne plany finansowe,
h) zatwierdza bilanse oraz sprawozdania z działalności Fundacji,
i) przyjmuje darowizny, zapisy i spadki,
2. Likwidacja bądź oddanie (cesja praw i obowiązków) do prowadzenia innej osobie fizycznej lub
prawnej podmiotu, którego Fundacja jest organem prowadzącym bądź właścicielem, wymaga
pisemnej zgody Fundatora.
3. Wydatkowanie środków publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Fundatora. Tryb
wydawania zgody Fundator ustala w odrębnym regulaminie.

ROZDZIAŁ V
Zmiana statutu
§ 21
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Decyzję w kwestii zmiany statutu podejmuje Fundator uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej
inicjatywy.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 22
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmują Fundator uchwałą na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4. Fundator może upoważnić osobę fizyczną lub prawną do wykonywania swych statutowych praw.
Upoważnienie może być udzielone na czas określony lub nieokreślony i wymaga formy pisemnej.
5. Statutowe prawa Fundatora, do decydowania o sprawach Fundacji wraz ze śmiercią Fundatora
zostaną przejęte przez jego spadkobierców.

ROZDZIAŁ VII

Likwidacja Fundacji
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest
sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w formie uchwały, na wniosek Zarządu lub
z własnej inicjatywy.
4. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator
5. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalności odpowiada cel Fundacji.
6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Sportu i Edukacji.

§ 24
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dołżyca, dnia 19 kwietnia 2021r

