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STATUT 

Fundacji Radomiak Radom 

z dnia 15 października 2021 roku 

 

ROZDZIAŁ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Radomiak Radom zwana dalej Fundacją, 

została ustanowiona przez trzech Fundatorów w osobach: 

a) Pani Anny Małgorzaty Gilewskiej, córki Kazimierza i Barbary, zamieszkałej: 

ul. Limanowskiego73/75 numer 19, 26-600 Radom, legitymującej się 

dowodem osobistym nr i seria: CCL 260586, posiadającej numer PESEL: 

72051801442  

b) Pana Sławomira Tadeusza Stempniewskiego, syna Józefa i Celiny, 

zamieszkałego: ul. Malczewskiego 6/27, 02-617 Warszawa, legitymującego 

się dowodem osobistym nr i seria: CBB 726272, posiadającego numer 

PESEL: 61092602934  

c) Pana Pawła Stefana Redestowicza, syna Stanisława i Beaty, 

zamieszkałego: Klwaty 36A, 26-660 Jedlińsk, legitymującego się dowodem 

osobistym nr i seria: CHY 178058, posiadającego numer PESEL: 

82090101034  

zwanych dalej Fundatorem lub Fundatorami,  

aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 października 2021 roku przed 

notariuszem Zofią Jaśkiewicz (notariusz) w kancelarii notarialnej – Kancelaria 

Notarialna w Radomiu przy ulicy Piłsudskiego 7, Repertorium: A Numer 

9791/2021. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego w szczególności 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu, 

zwanego dalej Statutem. 
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3. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister 

właściwy do spraw sportu.  

§ 2. 

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Radom. 

2. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

3. Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe 

lub czasowe placówki, lokalizacje, punkty, oddziały, zakłady i filie patronackie 

w kraju i za granicą. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami oraz 

tworzyć i uczestniczyć we wszystkich organizacjach oraz podmiotach 

gospodarczych, w tym w spółkach kapitałowych i osobowych oraz w 

spółdzielniach mających siedzibę zarówno w kraju, jak i za granicą.  

 

§ 4. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

 

§ 5. 

1. Fundacja może używać wyróżniających ja znaków, w tym znaków graficznych. 

2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz tytułu honorowe i 

przyznawać je, wraz z innymi nagrodami  lub wyróżnieniami, osobom 

fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym nie 

posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji 

celów i zadań obranych przez Fundacje. 
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ROZDZIAŁ 2. 

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 6. 

Fundacja została powołana w celu: 

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie, 

b) promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 

c)   wspierania rozwoju umiejętności sportowych w społeczeństwie, 

d) wyszukiwania i promowania utalentowanych sportowców, 

e) pracy na rzecz profesjonalizacji sportu w Polsce,  

f)   promowania współpracy organizacji administracji rządowej i samorządowej 

oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą 

fizyczną i sportem, 

g) prowadzenia działalności charytatywnej.  

 

 

§ 7. 

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

a) prowadzenie oraz finansowanie działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w 

szczególności szkółek, akademii, sekcji i drużyn sportowych, 

b) organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie imprez sportowych lub 

rekreacyjnych, a także zawodów sportowych, 

c)  organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie zgrupowań i obozów 

sportowych (szkoleniowych), 

d) organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie zakupu sprzętu sportowego 

oraz urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych, 

e) organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie działalności służącej zdobyciu 

lub posiadaniu kwalifikacji trenerskich z dziedziny sportu, 
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f)  organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie akcji i wydarzeń 

informacyjnych, szkoleniowych lub kampanii promocyjnych na rzecz 

promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, 

g) organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie sympozjów, seminariów, 

konferencji, szkoleń lub podobnych wydarzeń służących propagowaniu 

profesjonalizacji sportu w Polsce, 

h) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej, 

i)   finansowanie działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej lub sportu, 

j)   współpracę oraz organizowanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami 

zajmującymi się kulturą fizyczną i sportem, 

k)   współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z 

podmiotami gospodarczymi, 

l)   fundowanie stypendiów i nagród, 

m) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aukcji, loterii lub 

zbiórek publicznych, 

n) pomoc finansową i rzeczową, 

o) organizowanie, prowadzenie lub finansowanie doradztwa w zakresie dietetyki 

oraz treningu mentalnego dla sportowców, 

p) organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie szkół sportowych. 

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania, o których mowa w ust. 1 

powyżej, wykonywane w całości bądź w części samodzielnie lub we współpracy z 

osobami i podmiotami trzecimi, w szczególności, w oparciu o umowy o pracę, 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawarte przez Fundację z takimi osobami lub 

podmiotami. 

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

lub podmiotów, jednakże tylko w zakresie zbieżnym z celami wskazanymi w ust. 1 

powyżej. 

 

 

§ 8. 
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1. Fundacja prowadzi na rzecz ogółu społeczności działalność społecznie 

użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2. Fundacja od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego  informacji, o 

której mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, jest organizacją pożytku publicznego. 

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie 

lub odpłatnie w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

4. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w 

zakresie wskazanych w § 7 ust. 1 Statutu. 

5. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w 

zakresie: 

 a) działalności szkoleniowej w zakresie sportu, w szczególności szkółek, sekcji 

 lub drużyn sportowych, 

 b) organizowania imprez sportowych lub rekreacyjnych lub zawodów 

 sportowych, 

 c) organizowania zgrupowań lub obozów szkoleniowych, 

 d) organizowania zakupu sprzętu sportowego lub urządzeń służących 

 podnoszeniu kwalifikacji sportowych, 

 e) działalności służącej zdobyciu lub podniesieniu kalifikacji trenerskich z 

 dziedziny sportu, 

 f) organizowania lub prowadzenia akcji informacyjnych, szkoleniowych lub 

 kampanii promocyjnych na rzecz promowania aktywności fizycznej i zdrowego 

 trybu życia, 

 g) organizowania sympozjów, seminariów, konferencji lub podobnych 

 wydarzeń, służących propagowaniu profesjonalizacji sportu w Polsce, 

 h) działalności wydawniczej.  
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ROZDZIAŁ 3. 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 9. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 30.000 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej 

ustanowienia, a także inne środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte 

w czasie działania Fundacji. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 

10.000  (słownie: dziesięć tysięcy złotych) złotych.  

 

 

§ 10. 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) majątku Fundacji, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji, 

d) aukcji, loterii lub zbiórek publicznych, 

e) odsetek bankowych, 

f) wpływów z tytułu dywidend i zysków z posiadanych udziałów, 

g) dochodów z działalności gospodarczej, 

h) innych źródeł przychodów przewidzianych prawem. 

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

wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli donatorów, darczyńców i 

spadkobierców. 
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§ 11. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych. 

2. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji mieści się w następujących 

dziedzinach wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej: 

"PKD": 

a) PKD 47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

b) PKD 47.9 -  Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

c) PKD 58 – Działalność wydawnicza, 

d) PKD 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 

e) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

f) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z 

zarządzaniem, 

g) PKD 73 - Reklama, badania rynku i opinii publicznej, 

h) PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

i) PKD 77 - Wynajem i dzierżawa, 

j) PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych, 

k) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki, 

l) PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

m) PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. 
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n) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, 

o) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

p) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

q) PKD 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 

r) PKD 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, 

s) PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

t) PKD 85 - Edukacja 

3. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej wymaga uzyskania 

zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jej 

uzyskaniu. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez 

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach  

z udziałem podmiotów zagranicznych. 

 

 

§ 12. 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 

przepisami obowiązującymi osoby prawne. 

 

 

§ 13. 

1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym Fundacji jest rok 2022. 

 

 

ROZDZIAŁ 4. 

ZARZĄD FUNDACJI 
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§ 14. 

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji oraz jej poszczególnych członków powołuje i odwołuje Rada 

Fundacji, z tym że pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. 

3. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.  

4. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. 

5. Członek zarządu powołany jest na czas nieokreślony. 

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, śmierci albo 

złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji. 

 

 

§ 15. 

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji. 

2. Zarząd może działać w oparciu o Regulamin Zarządu Fundacji 

zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

 

§ 16. 

W przypadku zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu Fundacji z grona tworzącego 

Zarząd Fundacji wyznacza Wiceprezesa Zarządu Fundacji. 

 

§ 17. 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, z wyłączeniem 

spraw zastrzeżonych dla Rady Fundacji i Fundatorów. 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 

spraw należących do zadań Fundacji, w szczególności pełnomocników ds. 

prawnych oraz pełnomocników ds. sportowych. 

 

§ 18. 

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1) opracowywanie rocznych i wieloletnich strategicznych planów działania Fundacji, 
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2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych, 

dbałość o wyniki działalności finansowo-gospodarczej, 

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji, 

7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji, 

8) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmiany celu, zmian w 

statucie Fundacji oraz likwidacji Fundacji. 

 

 

§ 19. 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu reprezentuje 

Fundację samodzielnie.  

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji 

upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu. 

 

 

§ 20. 

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do 

ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich jego członków. 

 

§ 21. 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, 

przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed 

planowanym spotkaniem. 

 

§ 22. 

1. Członkom Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie.  
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2. Zasady wynagradzania Członków Organów Fundacji określane są uchwałą 

Fundatorów lub Regulaminami tych Organów. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5. 

RADA FUNDACJI 

 

§ 23. 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji. Do zadań Rady 

Fundacji należy: 

a) przyjmowanie i zatwierdzenie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz 

finansowych, 

b) udzielania członkom Zarządu, po wygaśnięciu mandatu, absolutorium z 

wykonywania przez nich obowiązków członka Zarządu, 

c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, 

d) opiniowanie proponowanej przez Zarząd strategii działalności Fundacji, 

e) nadzór nad działalnością Fundacji, 

f) powoływanie i odwoływanie Zarząd oraz członków Zarządu. 

g) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązać o wartości powyżej 20.000 

złotych. 

1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków w tym 

Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 

2. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. Członkami Rady 

Fundacji mogą zostać również Fundatorzy.  
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1. Członek Rady Fundacji powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 5 

(pięć) lat. 

2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, 

śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji. 

3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, który 

reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz. 

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym. 

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje za pomocą poczty elektronicznej 

Przewodniczący Rady Fundacji, co najmniej na 7 dni przed terminem, z 

własnej inicjatywny albo na pisemny wniosek Fundatorów lub Zarządu 

Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również bez 

formalnego zwołania, w przypadku gdy obecni są wszyscy członkowie Rady 

Fundacji i nikt z obecnych nie złożyć sprzeciwu co do jego odbycia. 

Posiedzenia Rady mogą odbywać się także za pomocą środków przekazu 

elektronicznego (na odległość). 

5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością 

głosów, a w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Fundacji. 

6.  Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

ROZDZIAŁ 6. 

ZMIANA CELU I STATUTU 
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§ 24. 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. 

2. Zmiany celów statutowych do których realizacji została powołana Fundacja 

można dokonać jedynie za pisemną zgodą Fundatorów, pod rygorem 

nieważności. 

3. Fundatorzy podejmują decyzje w formie uchwał większością głosów. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7. 

ZAKAZY  

§ 25. 

Zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów 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 jej członków, członków organów lub 

pracowników 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 Fundacji na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników 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 

Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ 8. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26. 

1. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami dla efektywnego realizowania 

swoich celów. 

2. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatorów wyrażonej pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Likwidatorzy w okresie likwidacji podejmują wszelkie czynności faktyczne i 

prawne zmierzające do zakończenia interesów Fundacji, ściągnięcia 

wierzytelności i wykonania zobowiązań Fundacji. 

 

 

§ 26. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

Anna Gilewska   Sławomir Stempniewski        Paweł Redestowicz
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