
TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH Z DNIA 15 lutego 2022 R. 
Statut Fundacji "Zostań Mistrzem" 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 
 1. Fundacja "Zostań Mistrzem" zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym 
w Krakowie dnia 16 sierpnia 2012 roku, repertorium A nr 9691/2012 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy 
Rynku Podgórskim nr 12/20, przed asesorem notarialnym Marcinem Bryłą, zastępcą notariusza Andrzeja Mazura, 
przez "Fundatorów", zwanymi dalej Fundatorem w osobach Aleksandra Ciepiela oraz Anna Fuk-Tokarczyk 
realizując swą główną misję w postaci upowszechniania, promocji i wspierania kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, działa na podstawie przepisów: 
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 19991r. Nr 46, poz.203) wraz z późniejszymi zmianami 
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 

873 z późn. zm.), 
- na podstawie niniejszego statutu. 
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 
 

§2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru. 
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Maszyce. 
3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.  
 

§3 
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami 
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 
Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Zarząd. 
 

§4 
Fundacja może się łączyć z innymi organizacjami o podobnych celach na warunkach określonych umową 
stron, jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. 
 

Rozdział II 
Cel, zasady i zakres działania Fundacji 

§5 
Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: 

1. Krzewienia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreśleniem roli sportu, 
rekreacji i wydarzeń kulturalnych 

2. Prowadzenia działalności upowszechniającej i propagującej działania na rzecz społeczności lokalnych, 
kształtowanie postaw obywatelskich oraz współdziałania społeczności lokalnej z lokalnym biznesem 

3. Upowszechnianie wiedzy i propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców (ze 
szczególnym uwzględnieniem lecz nie wyłącznie) gmin wiejskich i wiejsko- miejskich 

4. Propagowanie innowacyjnych technologii i ich możliwości wdrażania wśród przedsiębiorców, organizacji 
non – profit, organizacji samorządowych, rolników działających w szczególności lecz nie wyłącznie na 
terenach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich 

5. Promowanie i szerzenie wiedzy oraz tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) 
(Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do przedsiębiorczości 
kultury, rekreacji i i sportu 



6. Promowanie integracji biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych 
7. Promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz ich 

współdziałania z lokalnymi przedsiębiorcami. 
8. Prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie innowacyjnych technologii w tym ze szczególnym 

uwzględnieniem (lecz nie wyłącznie) technologii informatycznych i komunikacyjnych w dziedzinie nauk 
społecznych, przyrodniczych i technicznych. 

 
§6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań dyskusyjnych, wydarzeń informacyjnych, 

kulturalnych, rozrywkowych i sportowych w zakresie zgodnym z celami wskazanymi w §5 powyżej w 
każdej dostępnej formie w tym także online. 

2. Przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych zgodnych z 
zakresem celów wskazanych w  §5 powyżej. 

3. Wspieranie w formie materialnej (w tym także pomocy finansowej) oraz formie niematerialnej – 
porady, sesje wspierające, spotkania z ekspertami i specjalistami, wszystkich osób i instytucji należących 
do grona odbiorców i beneficjentów w rezultacie wzajemnych relacji z Fundacja Zostań Mistrzem. 

4. Promowanie, wspieranie i realizacja wszelkiej działalności pożytku publicznego wraz ze wsparciem 
działalności wolontariuszy w zakresie celów wskazanych w §5 powyżej. 

5. Wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów promocyjnych 
związanych z  działalnością Fundacji lub innych podmiotów wspierających działania Fundacji. 

6. Honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji. 
7. Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych Fundacji, także 

poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. 
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji 

celów statutowych Fundacji, 
9. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze sportem i 

kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego i 
zdrowego stylu życia 

10. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów 
w tym organizowanych przez inne podmioty, 

11. Wypłacanie stypendiów podopiecznym Fundacji Zostań Mistrzem  
12. Pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub bezzwrotną) podopiecznym Fundacji Zostań Mistrzem. 
13. Organizowanie, prowadzenie, finansowanie, współfinansowanie badań i prac rozwojowych oraz 

uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych w zakresie zgodnym z calami Fundacji Zostań Mistrzem, 
prowadzonych przez Fundację Zostań Mistrzem lub inne współpracujące podmioty i organizacje.  
 

§ 7 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych oraz 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§8 

1. Majątek Fundacji stanowią: 
- Fundusz Założycielski w kwocie 2 100 zł (dwa tysiące sto złotych) 
- środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności statutowej 
2. Majątek fundacji mogą stanowić również: 
- dotacje i darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy 
- subwencje osób prawnych 
- dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji 



- odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych 
- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 
- dochody ze zbiórek publicznych 
- środki uzyskane ze funduszy europejskich 
- inne środki finansowe i materialne otrzymane przez Fundacje od osób prawnych, fizycznych i innych. 
 

§9 
Dochodami Fundacji są w szczególności: 
1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji 
przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów. 
2. Wpływy ze zbiórki i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń. 
3. Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji. 
4. Dochody z posiadanego przez Fundację majątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr niematerialnych i 
prawnych. 
5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD): 
- Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01Z 
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02 Z 
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03 Z 
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09Z 
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z 
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 4651Z 
 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z 
-  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 4652Z 
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z 
- Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana - 96.09.Z 
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22Z 
- Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z 
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 63.99.Z 
- Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z 
- Działalność portali internetowych - 63.12.Z 
- Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z 
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w media elektronicznych (internet) - 73.12.C 
- Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z 
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z 
- Działalność fotograficzna - 74.20.Z 
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 74.90.Z 
- Działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90.B 
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z 
- Działalność związana z organizacja targów wystaw i kongresów - 82.30.Z 
- Uprawa winogron - PKD 01.21.Z 
- Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów - PKD 01.25.Z 
- Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów - PKD 01.27.Z 
- Uprawa pozostałych roślin wieloletnich - PKD 01.29.Z 
- Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z 
- Produkcja elementów elektronicznych- PKD 26.11.Z 
- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych - PKD 26.12.Z 
- Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD26.30.Z 
- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku - PKD 26.40.Z 



-Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z 
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z 
- Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19.Z 
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z 
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z 
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z 
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z 
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach - PKD 47.41.Z 
- Sprzedaż detaliczna prowadzone przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet - PKD 47.41.Z 
- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - PKD 58.21.Z 
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z 
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10.Z 
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20.Z 
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.30.Z 
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z 
- Leasing finansowy - PKD 64.91.Z 
- Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z 
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z 
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z 
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z 
- Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - PKD 73.12.A 
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - PKD 73.12.B 
- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D 
- Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.39.Z 
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery - PKD 77.33.Z 
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 
PKD 77.39.Z 
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 
- PKD 77.40.Z 
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 79.90.C 
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z 
- Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z 
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej nie sklasyfikowana - 
PKD 82.99.Z 
- Nauka języków obcych - PKD 85.59.A 
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 85.59.B 
- Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z 
- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - PKD 95.11.Z 
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.12.Z 

 
6. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego 

przez Fundację na realizację działalności statutowej, środki finansowe w kwocie 1.000 zł. 
 
 

§10 
Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności. 
 



§ 11 
Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, w zakresie 
prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki. 
 

§12 
Majątek i dochody Fundacji w całości służą realizacji jej celów statutowych. 
 

Rozdział IV 
Organy Fundacji 

 
§ 13 

1. Organami Fundacji są: 
- Zgromadzenie Fundatorów 
- Zarząd Fundacji 
 

§ 14 
1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, przy czym każdemu Fundatorowi przysługuje ilość głosów 
proporcjonalna do wielkości wkładów 
2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 
a. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu działania i likwidacji Fundacji, 
b. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, 
c. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, 
d. zatwierdzanie planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonywania, 
e. w sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi w ściśle określonym 
zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony, 
f. przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu 
Fundatorów, 
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy 
Zgromadzenia Fundatorów. 
4. Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji. 
5. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane jest także na wniosek co najmniej jednego Fundatora złożony w 

Zarządzie Fundacji. 
6. Fundatorzy mogą zwykłą większością głosów powoływać do Zgromadzenia Fundatorów inne osoby fizyczne i 
prawne. 

 
§15 

 
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób. 
2. Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów. 
3. Kadencja Zarządu trwa od momentu powołania go przez Fundatorów do momentu jego odwołania.  
4. Fundatorzy mogą powoływać i odwoływać Zarząd w każdej chwili bez podania konkretnej przyczyny. 
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje społecznie lub mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji 
wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Prezesa Zarządu. 
6. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i 
społeczne. 
7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji w szczególności: 
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, 
b. sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności. 
c. kierowanie działalnością Fundacji. 
d. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji. 
e. tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą 



8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków na podjęcie uchwały. 
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego. 
10. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji. 
11. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji. 
12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 
13. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu 
samodzielnie lub w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu z 
Prezesem Zarządu wspólnie. 
14. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania 

Fundacji. 
 

§ 16 
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 organizacji 
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 na rzecz ich 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 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 V 

Postanowienia końcowe 
 

§ 17 
1. Z zastrzeżeniem § 15 ust.2 pkt a Zarząd Fundacji może dokonać zmian statutu przez podjęcie uchwały 
większością głosów uprawnionych do głosowania członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego 
uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.  
2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach. 
 

§ 18 
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. 
 


