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Warszawa, dn. 16 lutego 2009 r. 
 

STATUT FUNDACJI 
 

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1. 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja snooker.org.pl” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona 
przez Adama Piórko zamieszkałego w Warszawie, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej  w Warszawie dnia 7 stycznia 2008, repertorium A nr 29 / 
2009 prowadzonej przez Notariusza GraŜynę Beatę Socha. 
2. Fundacja moŜe UŜywać wyróŜniającego ją znaku graficznego. 
 
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
§ 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 
 
§ 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 
§ 5. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 
realizowania celów, Fundacja moŜe prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności na obszarze innych państw Unii Europejskiej. 
 

Rozdział II 
Cele i zasady działania fundacji 

 
§ 6. Celem Fundacji jest popularyzacja snookera i bilarda angielskiego wśród dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych. 
 
§ 7. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie zadysponuje inaczej. 
 
§ 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność 
jest zbieŜna z celami Fundacji. 
 
§ 9. Fundacja moŜe tworzyć oddziały, zakłady, filie, a takŜe przystępować do spółek i 
innych fundacji. 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody fundacji 

 
§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz ZałoŜycielski w kwocie 500,00 złotych oraz środki 
finansowe, rzeczy ruchome i nieruchome oraz prawa nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 
 
§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 
§ 12. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1) majątku własnego Fundacji; 
2) darowizn, dotacji, spadków, zapisów poczynionych na rzecz Fundacji; 
3) dochodów uzyskanych ze zbiorek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa i zezwoleń, jeśli są wymagane; 
4) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych organizowanych przy udziale Fundatora lub innych 
osób; 
5) oprocentowania rachunków i lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i poza 
granicami kraju; 
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§ 13. Fundacja nie moŜe podejmować działań polegających na: 
1) udzielaniu poŜyczek, poręczeń lub innym zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do Członków Rady Fundacji, Członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 
osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w 
związku małŜeńskim 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, 
2) zawieraniu umów, na podstawie których następuje przysporzenie na rzecz osób określonych w 
pkt. 1, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli przysporzenie 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz osób, określonych w pkt. 1, na zasadach innych niŜ w 
stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z 
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 
 
§ 14. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi spadkowe. 
 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

 
§ 15. Organami Fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 
 
a. Rada Fundacji 
§ 16. 1. Rada Fundacji składa się od trzech do siedmiu osób. 
2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne lub prawne wskazane przez Fundatora. 
Fundator moŜe w kaŜdym czasie odwoływać bądź powoływać Członków Rady Fundacji. 
W przypadku zasiadania tych samych osób w Zarządzie i Radzie Fundacji, osoba ta wstrzymuję 
się od głosowania w sprawach wyłącznie jej dotyczących. 
3. Członkowie Rady Fundacji za pełnienie swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia. 
4. Fundator moŜe określić szczegółowy tryb działania Rady Fundacji w formie „Regulaminu Rady 
Fundacji” 
5. Rada Fundacji moŜe dobierać samodzielnie członków Rady Fundacji za zgodą Fundatora. 
 
§ 17. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych. 
 
§ 18. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niŜ sześć razy w 
roku. 
 
§ 19. 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji. 
2. W posiedzeniach Rady Fundacji moŜe uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji bez prawa 
głosowania. 
 
§ 20. Do Rady Fundacji naleŜy: 
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
2) wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych jej przez Zarząd Fundacji, 
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, 
4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji, 
5) Ŝądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Fundacji, 
6) Ŝądania od członków Zarządu Fundacji złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
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b. Zarząd Fundacji 
§ 21. 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora 
Fundacji na czas nieoznaczony. 
2. Radzie Fundacji słuŜy prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak równieŜ kaŜdego z jego 
członków. 
 
§ 22. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych do 
kompetencji Rady Fundacji. 
 
§ 23. Zarząd Fundacji w szczególności: 
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
4) tworzy i znosi oddziały i filie Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, 
5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz 
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia, 
6) uchwala i realizuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji. 
 
§ 24.1. Oświadczenia woli w imieniu wieloosobowego Zarządu Fundacji składają łącznie dwaj 
Członkowie Zarządu Fundacji.  
2. W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes 
Fundacji. 
 

Rozdział V 
Zmiana Statutu, połączenie oraz likwidacja Fundacji 

 
§ 25. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały. 
 
§ 26. 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja moŜe połączyć się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie moŜe nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały 
podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra do spraw sportu. 
 
§ 27. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością 
głosów. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeŜeniem obowiązujących 
przepisów prawa, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 
 
 

Rozdział VI 
Postanowienia Końcowe 

 
§ 28. Fundacja składa właściwemu Ministrowi do spraw sportu corocznie, do dnia 31 marca, 
sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy. 
§ 29. Statut Fundacji wchodzi w śycie z chwilą dokonania wpisu Fundacji do właściwego 
Krajowego Rejestru Sądowego. 


