
                  STATUT 

     FUNDACJA ''Active recovery'' 

                                                           I Postanowienia ogólne 

§ 1  

Nazwa Fundacji. 

Fundacja pod nazwą Active recovery (dalej: „Fundacja”), ustanowiona przez: 

1. Józef Lisowski 

2. Piotr Bursiewicz 

 

(zwani dalej: „Fundatorami”), aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we 

Wrocławiu, Rynek numer 7, w dniu 29 czerwca 2018 r. (Rep. A nr 15547/2018), działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 40 z 

późn. zm.) oraz niniejszego Statutu (dalej: „Statut”). 

 

§ 2  

Czas trwania. 

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3  

  Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja dla realizacji swoich celów może tworzyć oddziały czy filie, a także przystępować 

do spółek i je tworzyć. 

§ 4 

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

językach obcych. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo) lub słowno-

graficznego. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 



§ 6  

Organem nadzoru nad działalnością Fundacji jest:  

1. ze względu na cele Fundacji -  minister właściwy ds. zdrowia 

2. Prezydent Miasta Wrocławia 

 

II Przedmiot i zasady działania Fundacji. 

§ 7  

Cele i zasady działania Fundacji: 

Celami Fundacji są: 

1. Ochrona praw i interesów obecnych i byłych zawodników dyscyplin lekkoatletycznych, w 

tym konkurencji 400 metrów i konkurencji 4x400 metrów 

2. Organizacja i współorganizacja zawodów i imprez sportowych, w tym mitingów 

lekkoatletycznych z akcentem na konkurencję 400 metrów i konkurencję 4x400 metrów 

3. Promowanie młodych zawodników sportowych 

4. Wspomaganie i popularyzacja konkurencji lekkoatletycznej 400 metrów i konkurencji 

4x400 metrów 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie imprez 

sportowych i integracyjnych 

6.  Praca na rzecz profesjonalizacji sportu 

7. Pozyskiwanie środków finansowych i ich przeznaczanie na prowadzenie działalności 

statutowej Fundacji. 

8. Integracja europejska na bazie kultury fizycznej 

9. Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

10. Promocja i wsparcie aktywizacji terenów zielonych w aglomeracjach miejskich i wiejskich 

11. Aktywizacja środowisk akademickich w zakresie kultury fizycznej 

12. Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk o sztuce i 

kulturze 

13. Aktywizacja fizyczna seniorów 

14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 

15. Opracowywanie i promowanie równoległej ścieżki rozwoju dla zawodników w okresie 

aktywności sportowej i po jej zakończeniu. 

16. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych oraz badań w zakresie zdrowego 

odżywiania jako formy wsparcia aktywności fizycznej. 

17. Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

18. Promowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych i paramedycznych. 



19. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie rozpowszechniania edukacji o kulturze 

fizycznej i rehabilitacji 

20. Wspieranie i tworzenie programów rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia 

zawodników. 

21. Opracowywanie i realizacja programów certyfikacji obiektów, sprzętu i usług w zakresie 

zróżnicowanych form aktywności fizycznej i sportowej oraz działań prozdrowotnych. 

22. Na bazie kultury fizycznej i sportu integracja: międzypokoleniowa, międzyśrodowiskowa, 

międzynarodowa, interdyscyplinarna, kultury, sztuki i sportu wyczynowego. 

23. Organizacja: konferencji, warsztatów, szkoleń o zasięgu lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym o tematyce sportowej, medycznej i rehabilitacyjnej. 

24. Inicjowanie, promowanie i  prowadzenie wspólnych działań w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, w tym wyczynowego, zdrowia i rehabilitacji z uczelniami wyższymi i podmiotami 

gospodarczymi, jednostkami samorządowymi i rządowymi.   

25. Tworzenie platform multimedialnych i edukacyjnych poświęconych sportowi amatorskiemu, 

wyczynowemu, kulturze fizycznej i rehabilitacji. 

26. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami statutowymi.. 

27. Prowadzenie działalności marketingowej i PR -owej w zakresie działalności statutowej. 

28. Produkcja lub współuczestnictwo w procesie produkcji w obszarze sprzętu i akcesoriów 

sportowych, parasportowych i terapeutycznych. 

29. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę obiektów o 

charakterze sportowym i rekreacyjnym, 

30. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją i zarządzaniem obiektami powstałymi 

w wyniku działań fundacji. 

31. Integracja środowiskowa sportowców i osób aktywnych fizycznie w kraju i za granicą. 

32. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu tworzenie i budowę ośrodków i centrów 

realizujących autorski program opóźniania procesów starzenia na bazie aktywności fizycznej, 

zdrowego i proekologicznego stylu życia. 

33. Działania ekologiczne i proekologiczne 

34. Opracowywanie, promowanie, wdrażanie systemów rehabilitacji i aktywności fizycznej 

okołoonkologicznej 

35. Opracowywanie, promowanie, wdrażanie systemów prozdrowotnej aktywności fizycznej 

36. Przeciwdziałanie skutkom przeciążeń wynikających z charakteru pracy. 

 

Cele Fundacji realizowane są przez: 

1. Organizowanie i finansowanie: konferencji, seminariów i zjazdów naukowych. 



2. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację zdobyczy nauk 

medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z zakresu sztuki i kultury, 

programów szkoleniowych dla specjalistów różnych dziedzin sportu, medycyny, a także 

poszczególnych zawodów zagrożonych przeciążeniami układu ruchu, prac naukowo – badawczych 

z zakresu sportu, ochrony zdrowia, sztuki i kultury, 

3. Współuczestnictwo w finansowym wsparciu czołowych zawodników w biegu na 400m /w 

grupach "Nadzieje", "Elit", "Weterani"/ poprzez system stypendialny oraz w innej formie. 

4. Organizowanie imprez  sportowych, sportowo-rekreacyjnych, plenerów artystycznych, 

imprez plenerowych, itp. 

5. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach 

społecznych i zawodowych wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia a także aktywnego trybu 

życia; 

6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i organizacjami 

działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi 

zainteresowanie celem Fundacji; 

7. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji 

naukowo-medycznej, kulturowej, oświatowej, 

8. Prowadzenie szeroko pojętej działalności wydawniczo-reklamowej w przedmiocie kultury 

fizycznej, sportu, rehabilitacji i sztuki. 

9. Organizowanie i budowa obiektów sportowych, rehabilitacyjnych, a także ośrodków 

rozwoju sztuki, kultury, edukacji i nauki. 

10. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi; 

11. Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi; 

12. Opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej; 

13. Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w celu pozyskania środków i negocjacji 

korzystnych warunków ubezpieczenia. 

14. Organizacja, współorganizacja i wspieranie uczestnictwa w zawodach krajowych i 

zagranicznych. 

15. Organizacja i wsparcie inicjatyw związanych z organizacją sportowych zgrupowań 

integracyjnych w kraju i zagranicą. 

16. Usługi managerskie w sporcie. 

17. Realizacja, promocja i wsparcie programu „kariera dwutorowa" realizowanego poprzez 

rozpoznanie rynku pracy, wsparcie w uzyskaniu uprawnień zawodowych oraz organizacji 

stanowiska pracy. 

18. Organizacja i promocja programu piramida zdrowia, łączącego prozdrowotną aktywność 



fizyczną z racjonalną dietą na bazie warzyw i owoców. 

19. Na bazie sportu i kultury fizycznej realizacja programu w obszarach: walki z uzależnieniami, 

promocji zdrowia, aktywizacji społeczności lokalnej przy współpracy z jednostkami administracji 

samorządowej, organizacjami użytku publicznego, uczelniami wydziałami edukacji, jednostkami 

prowadzącymi działalność gospodarczą. 

20. Promocja i wsparcie sportowców realizujących jednocześnie działania w zakresie szkolenia 

sportowego, edukacji i uzyskania kwalifikacji zawodowych.  

21. Na bazie aukcji eventów, imprez sportowych turnusów sportowo-kulturalno-

rehabilitacyjnych pozyskiwanie środków programu COOS - centralnych ośrodków opóźniania 

starości.  

22. Organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;  

23. Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu rozwoju systemów wymiany informacji o 

sporcie i medycynie, kulturze i sztuce. 

24. Inicjowanie programów informacyjnych, służących krzewieniu w różnych kręgach 

społecznych i zawodowych wiedzy na temat sportu, kultury fizycznej, ochrony zdrowia 

25. Wspieranie działalności wydawniczych mających na celu popularyzację wiedzy o sporcie i 

kulturze fizycznej, zdobyczy nauk medycznych i problematyki z zakresu ochrony zdrowia, a także z 

obszaru sztuki i kultury 

26. Wspieranie działalności polskich placówek sportowych i naukowych na terenie kraju i za 

granicą 

27. Organizowanie i prowadzenie działalności muzealnej 

28. Organizowanie i prowadzenie działalności gastronomicznej 

 

§ 8 

1. Fundacja realizuje  co do zasady swoje cele poprzez działalność prowadzoną nieodpłatnie. 

2. Fundacja może też prowadzić docelowo odpłatnie swoją działalność  w zakresie określonym 

w §7 Statutu, po wcześniejszym wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS. 

3. Fundacja może prowadzić nieodpłatną bądź odpłatną działalność pożytku publicznego w 

zakresie wskazanym w postanowieniu § 7  Statutu, po spełnieniu określonych prawem wymagań. 

 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 

fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

 

 



                                                 III. Majątek i dochody Fundacji. 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa 

tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów w następujących proporcjach: 

a. Józef Lisowski – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych  

b. Piotr Bursiewicz – 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych  

 

2. Majątek Fundacji mogą stanowić też środki finansowe, nieruchomości, prawa majątkowe i 

ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

3. Dochody Fundacji pochodzić mogą też w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów 

b. dotacji, subwencji oraz grantów 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 

d. dochodów z majątku Fundacji 

 

§ 11 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone przez 

Zarząd Fundacji na realizacje dowolnych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

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 Zarząd Fundacji przy dochowaniu należytej staranności oceni, że stan czynny spadku 

przewyższa długi spadkowe. W innym wypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie o odrzuceniu 

spadku. 

IV. Władze Fundacji.   

§ 12 

Władzami Fundacji są: 

Rada Fundacji 

Zarząd Fundacji 

Rada Fundacji 

§ 13 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuję swą 

decyzją Rada w drodze uchwały. 



4. Następca prawny Fundatora wchodzi w jego miejsce w razie śmierci lub rezygnacji z funkcji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 

śmierci członka Rady. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

Fundacji  

7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie 

Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami 

Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał jednomyślnie przy obecności 

wszystkich członków Rady. 

10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, 

mogą jednak domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych 

z udziałem w pracach tego organu, w tym także kosztów podróży i noclegu. 

11. Rada Fundacji może liczyć od 2 do 5 członków. 

12. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może określać jej regulamin. 

 

§ 14 

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy: 

1. Kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji; 

2. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji; 

3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym  Prezesa; 

4. Wytyczanie sposobów realizacji celów Fundacji i nadzór nad ich prawidłową realizacją; 

5. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji; 

7. Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji; 

8. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji; 

9. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji; 

10. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub innymi podmiotami; 

11. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości 

wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie 

umów cywilno-prawnych; 

12. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Fundacji wymaganych przepisami prawa 

13. Zatwierdzanie zmian w statucie, 



14. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Rady Fundacji oraz tytułu Honorowego 

Przewodniczącego Rady Fundacji osobom spoza grona członków Rady Fundacji. Honorowym 

członkom przysługuje głos doradczy w Radzie Fundacji. 

 

§ 15 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

1. Śmierci członka Rady Fundacji; 

2. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia – 

z dniem doręczenia oświadczenia Fundacji; 

 

Zarząd Fundacji 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez 

Radę    Fundacji na czteroletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa jego regulamin, uchwalany przez 

Zarząd i zatwierdzany przez Radę Fundacji.  

 

§ 17 

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

2. Do zadań i kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

b. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 

c. Realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

d. Sporządzanie rocznych sprawozdań Fundacji wymaganych przepisami prawa; 

e. Przedstawienie Radzie Fundacji propozycji w zakresie sposobu realizacji celów 

Fundacji; 

f. Opracowywanie zmian statutu i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji 

g. Wszelkie zadania i kompetencje, których Statut nie zastrzega dla innych organów 

Fundacji. 

 



§ 18 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

1. Śmierci członka Zarządu Fundacji; 

2. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia 

– z dniem złożenia takiego oświadczenia na ręce Rady Fundacji lub dowolnego członka Rady 

Fundacji; 

3. Podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji przed 

upływem kadencji. 

 

Sposób Reprezentacji 

§ 19 

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch 

członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 

 

V. Zmiana Statutu 

§ 20 

 

1. Zmiany Statutu, dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Fundacji. 

2. Zmiana Statutu prowadzić może do zmiany celów Fundacji i do wpisu Fundacji do rejestru 

przedsiębiorców. 

3. Wszelkie zmiany Statutu oraz propozycje tych zmian, wymagają zatwierdzenia przez Radę 

Fundacji. 

 

VI. Likwidacja Fundacji 

§ 21 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie przy 

obecności wszystkich uprawnionych do głosowania. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy Fundacji 

przejmują kompetencje Zarządu Fundacji. 

       

§ 22 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany instytucjom, 



których działalność odpowiada celom Fundacji wybranym przez Likwidatorów Fundacji. 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

§ 23 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji przy obecności 

wszystkich członków Rady Fundacji. 

 


