Teks jednolity
z dnia 20 września 2016 roku
Statut Fundacji
Fundacja Bydgoskiej Szkółki Piłkarskiej Jacademy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Szkółek Piłkarskich Akademii Juventus w Bydgoszczy zwana
dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Fundatora wymienionego w akcie notarialnym z dnia
14.07.2016 r. ustanowionym przed Notariuszem Bogusławą Onoszkowicz-Jacyną, Repertorium A
2938/2016.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1984 r. nr
46 poz. 203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz 873) oraz niniejszego statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedziba Fundacji mieści się w Bydgoszczy.
§4
1.Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi.
2.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i innych fundacji.
§5
1.Fundacja może używać pieczęci wskazującej nazwę, siedzibę i godło Fundacji.
2.Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla działalności Fundacji i
pomagającym realizować cele Fundacji.

§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu i turystyki.
Rozdział II
Cele, zasady i formy działania Fundacji
§7
1.Celem Fundacji jest:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
b) przeprowadzanie szkoleń z zasad gry w piłkę nożną;
c) propagowanie i popularyzacja piłki nożnej;
d) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione
przez kulturę fizyczną i sport, a w szczególności piłkę nożną;
e) propagowanie zasad fair play w piłce nożnej;
f) upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
g) wspieranie młodzieży w zakresie rozwoju ich umiejętności gry w piłkę nożną;
h) wspieranie młodych talentów;
i) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć związanych z propagowaniem piłki nożnej;
j) udzielanie pomocy osobom zainteresowanym rozwojem umiejętności gry w piłkę nożną;
2.W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 Fundacja może prowadzić działalność pożytku
publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, polegającą na realizacji zadań w zakresie:
a) rozwoju świadomości społeczeństwa w zakresie uprawiania sportu, a w szczególności piłki
nożnej;
b) nauki, edukacji i wychowania społeczeństwa w duchu uprawiania sportu i rekreacji ruchowej;
c) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt a-b.
3.W ramach realizacji celów określonych w ust. 1 Fundacja działa w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, jako klub sportowy.

§8
1.Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) organizowanie szkoleń w piłkę nożną w szczególności dla dzieci i młodzieży;
b) integrację środowisk zainteresowanych uprawieniem sportu i promocją zdrowego trybu życia;
c) gromadzenie środków finansowych z odpisów podatkowych, imprez, zbiórek publicznych,
grantów, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
d) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z klubami
sportowymi, w szczególności klubami prowadzącymi szkolenia gry w piłkę nożną;
e) prowadzenie portalu internetowego, w zakresie objętym celami Fundacji;
f) prowadzenie wymiany doświadczeń związanych z promocją piłki nożnej i zdrowego trybu życia;
g) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
h) dofinansowanie uczniów celem rozwoju ich talentu piłkarskiego;
i) inspirowania, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciem realizującym cele wspólne z
celami Fundacji;
j) podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.
§9
1. Dążąc do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na
ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Fundacji służy realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki, w zakresie
zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.
4.Przedmiotem działalność gospodarczej Fundacji jest:
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski;
49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania;
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
63.1 Przetwarzanie danych. zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
działalność portali internetowych;
68.2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
73.1 Reklama;
74.2 Działalność fotograficzna;
77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego;
77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
88.91 Z Opieka dzienna nad dziećmi;
93.1 Działalność związana ze sportem;
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w niniejszym statucie i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Działalność gospodarcza Fundacji powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a
dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
7. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
Rozdział III
Organy Fundacji

§ 10
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 11
1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie prowadzenie wszystkich spraw
niezastrzeżonych do kompetencji Fundatorów. W szczególności Zarząd:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz, w tym występuje z wnioskami w
sprawie zmian w statucie Fundacji,

b) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
c) prowadzi działania służące realizacji celów Fundacji,
d) sprawuje kierownictwo nad pracownikami Fundacji,
e) kieruje prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą i odpłatną działalnością statutową,
f) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
g) tworzy i likwiduje ośrodki, zespoły i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
h) uchwala programy działania Fundacji i sprawozdania roczne z jej działalności,
i) podejmuje decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Fundację, określa przedmiot tej działalności,
2. Kompetencje Zarządu mogą być wykonywane przez jego członków indywidualnie, o ile nie
narusza to postanowień niniejszego Statutu lub uchwał Zarządu.
3. Zarząd jest uprawniony do uchwalenia regulaminów obowiązujących pracowników Fundacji
oraz regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością
Fundacji.

§ 12
1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób.
2. Jeżeli Zarząd składa się z jednej osoby, członek Zarządu Fundacji jest jednocześnie Prezesem
Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są i odwoływani przez Fundatora w drodze
jednomyślnej uchwały, a po śmierci Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały Członków Zarządu.
4. We wskazanych granicach liczbę członków Zarządu określa uchwała Fundatora, a po śmierci
Fundatora jednomyślna uchwała Członków Zarządu.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie w drodze jednomyślnej uchwały
Fundatora, a po śmierci Fundatora w drodze jednomyślnej uchwały Członków Zarządu. Jeżeli
uchwała nie stanowi inaczej, wynagrodzenie członków zarządu pokrywane jest z dochodów
uzyskiwanych przez Fundację.
7. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
§13
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes, Wiceprezes Zarządu lub
Fundator.
2. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porządku
dziennego, przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 15
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków,
jeżeli wszyscy jego członkowie zostali zaproszeni.
3. W sytuacji równowagi głosów ,,za” i „przeciw” głos decydujący przysługuje Prezesowi Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą głosować nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, a także na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
§ 16
1.Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Fundatora, odwołania,
powstania przeszkody określonej w § 12 ust. 5 lub śmierci.
2.Fundator ma prawo odwołać członka zarządu w każdym czasie.
§ 17
1. Zarząd w drodze uchwały może powołać Biuro, dla usprawnienia pracy Fundacji. Na czele Biura
stoi Dyrektor.
2. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Zarząd może ustalić warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny pracowników Biura, za
uprzednią zgodą Fundatora.
4. Zarząd Fundacji jest uprawniony do działania przez pełnomocnika.
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku zarządu
jednoosobowego. W przypadku zarządu składającego się większej liczby członków, oświadczenie
woli składać mogą Prezes i Wiceprezes Zarządu, każdy z nich samodzielnie lub co najmniej dwóch
pozostałych członków Zarządu łącznie.
§ 19
Fundator może sprawować indywidualną kontrolę działalności Fundacji i w tym celu żądać
udostępnienia mu dokumentów Fundacji do wglądu oraz udzielenia wyjaśnień przez Zarząd.

Rozdział IV
Majątek Fundacji
§20
1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu
woli o ustanowieniu Fundacji oraz uzyskane w trakcie działalności przez Fundację nieruchomości,
ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
2. Dochodami Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje pochodzące od osób krajowych i zagranicznych,
b) dochody z majątku Fundacji,
c) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych,
d) subwencje, granty i dofinansowania osób prawnych - krajowych i zagranicznych,
e) inne wpływy zgodne z porządkiem prawnym,
f) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 21
Fundacja wykorzystuje środki majątkowe dla realizacji wszystkich swych celów chyba, że zostały
jej przekazane z zaznaczeniem konkretnego celu.

§ 22
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 23
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.
§24
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do Fundatora,
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów
Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do 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;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków jej 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;
3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4) nabywać towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 25
W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia określone w Statucie wygasają.
§ 26
Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Fundatora, a po śmierci Fundatora wymaga uchwały
Zarządu. Po zakończeniu likwidacji i spłacie jej zobowiązań majątek Fundacji przekazywany jest
podmiotowi lub podmiotom o zbliżonych celach działania wskazanych w uchwale Fundatora, a po
jego śmierci w uchwale Zarządu.
§27
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§28
Zmiany niniejszego Statutu wymaga uchwały Fundatora, a po jego śmierci uchwały Zarządu.

