
STATUT FUNDACJI KASI DULNIK 
 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Kasi Dulnik”, zwana dalej Fundacją została ustanowiona 

dnia 7 sierpnia 2015 roku przez Katarzynę Dulnik, zwaną dalej Fundatorem. 

Zatwierdzona została aktem notarialnym za Rep. A nr 17731/2015 sporządzonym przez 

Notariusza Annę Lubieńską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy 

Przyokopowej 33. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 

r.(Dz. U. Z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego 

statutu. 

 

§2 

 

1. Fundacja  posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu i turystyki. 

3. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

4. Fundacja może ustanawiać: odznaki, medale honorowe i inne formy wyróżnień i 

przyznawać je osobom fizycznym i prawnym. 

 

§3 

 

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§4 

 

Celem Fundacji jest rzeczowe, finansowe i organizacyjne wspieranie działań na rzecz rozwoju 

koszykówki i innych dyscyplin sportowych w Polsce, ze szczególnym naciskiem na sport dzieci i 

młodzieży oraz kobiet. 

 

§ 5 

 

Dla osiągnięcia celu określonego w § 4 Fundacja prowadzi działalność: 



1. wspierającą, 

2. szkoleniową i popularyzatorską, 

3. gospodarczą. 

 

§ 6 

 

Przedmiotem działalności wspierającej, o której mowa w § 5 ust.1 jest w szczególności: 

1. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży, szczególnie tym 

najbiedniejszym, uprawianie wszelkich dyscyplin sportowych oraz  udziału w zawodach 

sportowych. 

2. pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na rzecz rozwoju 

wszelkich dyscyplin sportowych w Polsce. 

3. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, w tym pożyczek, instytucjom, klubom, 

stowarzyszeniom i osobom fizycznym biorącym udział w procesie szkolenia w zakresie 

wszelkich dyscyplin sportowych oraz organizującym imprezy sportowe, rekreacyjne i 

rozrywkowe związane z promocją sportu. 

4. dofinansowanie inwestycji przeznaczonej dla potrzeb wszelkich dyscyplin sportowych. 

5. fundowanie stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów, sędziów, nauczycieli, 

działaczy oraz innych osób działających na rzecz sportu. 

6. udzielanie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnych zapomóg lub 

nieoprocentowanych pożyczek osobom niepełnosprawnym oraz innym znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej, którzy w przeszłości zasłużyli się dla rozwoju polskiego sportu 

lub doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek uprawiania sportu. 

7. wpieranie kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci i rodziców dotyczącej 

aktywności fizycznej rodziny (mającej na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu 

całych rodzin); 

8. wystąpienia w lokalnych mediach w zakresie propagowania wszystkich rodzajów 

aktywności fizycznej. 

9. promocja miasta stołecznego Warszawy. 

 

 

§ 7 

 

Przedmiotem działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej, o której mowa w § 5 ust.2 jest w 

szczególności: 

1. organizowanie i współorganizowanie zawodów i imprez sportowych. 

2. udział w szeroko pojętym procesie szkolenia zawodników, sędziów, trenerów, nauczycieli 

i instruktorów. 

3. udział w działalności informacyjnej, promocyjnej, reklamowej i wydawniczej, służącej 

rozwojowi i popularyzacji sportu. 

4. promowanie nowych form aktywności fizycznej. 

5. wspieranie opracowania projektu edukacyjnego mającego na celu przygotowania dzieci 

do uczestnictwa w dużych imprezach sportowych, inspirowanie uczniów szkół do 

kulturalnego kibicowania podczas dużych imprez sportowych. 

6. promowanie imprez sportowych do możliwości udziału i potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 



§8 

 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w § 5 ust.3 jest w szczególności: 

a) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki 

b) PKD 85.20.Z - Szkoły podstawowe 

c) PKD 85.31.A - Gimnazja 

d) PKD 85.31.B - Licea ogólnokształcące 

e) PKD 85.31.C - Licea profilowane 

f) PKD 85.32.A - Technika 

g) PKD 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe 

h) PKD 85.41.Z - Szkoły policealne 

i) PKD 85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb 

społecznych 

j) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

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

niesklasyfikowane 

l) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

m) PKD 92.00.Z - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 

n) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych 

o) PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych 

p) PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

q) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem 

r) PKD 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

s) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

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

niesklasyfikowane 

u) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem 

v) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

w) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

x) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

y) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 

z) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet 

aa) PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

bb) PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

cc) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych 

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostaną przeznaczone środki pochodzące z 

majątku i dochodów Fundacji zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o fundacjach z dnia 6 

kwietnia 1984 roku (Dz. U. Z 1991 r., nr 46, poz. 2013 ze zm.).. 

3. Dochody osiągane z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację przeznaczane 

będą na statutowe cele Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI 

 



§9 

 

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe 

określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i 

nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację. 

2. Kapitał założycielski, o którym mowa powyżej wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) 

3. Kapitał założycielski, o którym mowa w ust. 2 przeznaczony jest do prowadzenia 

działalności gospodarczej Fundacji. 

4. Środkami na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności są: 

a) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia, 

b) odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, 

c) dochody z działalności gospodarczej, 

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochody z praw majątkowych. 

 

 

ROZDZIAŁIV 

ORGANY FUNDACJI 

 

§10 

 

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacji,. 

Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji każdorazowo pełni Fundator lub członek Zarządu 

wskazany przez Fundatora.  

3. Każdy z członków pełni swą funkcję aż do odwołania przez Fundatora lub złożenia 

rezygnacji. Ustaje ona również w wyniku śmierci. 

4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku: 

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, 

c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, 

d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej. 

5. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Fundator. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

 

§12 

 

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

2. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) zarządzanie Fundacją, w tym sprawowaniu zarządu nad majątkiem Fundacji. 

b) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji. 

c) realizacja celów statutowych. 

d) sporządzanie i kontrola planów pracy i budżetu. 



e) kierowanie bieżącą działalnością  Fundacji. 

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia. 

g) sporządzanie sprawozdania finansowego. 

h) rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi instytucjami i urzędami. 

i) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji. 

j) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJATKOWYCH 

 

§13 

 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. 

3. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa Zarządu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§14 

Jedynie Fundatorowi przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawie: 

1. Zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji. 

2. Połączenia Fundacji z inną Fundacją. 

3. Likwidacji Fundacji. 

 

§15 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku. 

2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu bądź inna osoba 

wyznaczona przez Fundatora. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji Zarząd przekazuje organizacjom realizującym 

cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 

4. O likwidacji Zarząd Fundacji powiadamia ministra właściwego do spraw sportu 

i turystyki. 

 


