
STATUT 

FUNDACJI ALPI CLUB

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1. Fundacja Alpi Club (zwaną dalej „Fundacją”) jest ustanowiona przez fundatora w osobie
Janusza Józefa Gierczyńskiego (zwanego dalej „Fundatorem”). Fundacja jest ustanowiona
aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 września 2018 r. przez zastępcę notarialnego
Martę Bajkiewicz,  zastępcę Rafała Skupa, notariusza w Warszawie,  Repertorium A nr
4629/2018.

2. Fundacja jest osobą prawną prowadzącą działalność na podstawie przepisów prawa oraz
postanowień niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja  działa  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  przy  czym  w  zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja  może  ustanawiać  odznaki,  medale  honorowe,  nagrody,  wyróżnienia  i
przyznawać  je  osobom  fizycznym,  prawnym  i  jednostkom  organizacyjnym  nie
posiadającym  osobowości  prawnej,  zasłużonym  dla  Fundacji  lub  pomagającym
realizować cele Fundacji.
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§ 3 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele  Fundacji  jest  minister  właściwy ds.  sportu  
i turystyki.

Rozdział II

CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

1. Celami Fundacji są:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności sportów: narciarstwa
zjazdowego  i  snowboardu,  jazdy  na  rolkach  i  inline  alpine,  jazdy  na  rowerach
grawitacyjnych, jazdy konnej, 

b) prowadzenie klubu sportowego,

c) działalność na rzecz dzieci, młodzieży a także osób starszych i niepełnosprawnych,
w tym organizacja ich wypoczynku,

d) podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa,

e) promocja i organizacja wolontariatu,

f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,

h) promocja zdrowego i ekologicznego stylu życia,

i) działalność  na  rzecz  osób  w  wieku  emerytalnym  oraz  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych.



2. Cele Fundacji są realizowane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  
i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

3. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego stanowią:

a) krzewienie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,

b) kształtowanie  pozytywnych  cech  charakteru  i  osobowości  poprzez  udział  w
wydarzeniach sportowych, 

c) promocję  sportu  w  przedszkolach,  szkołach  podstawowych,  szkołach
ponadpodstawowych oraz uczelniach wyższych, a także w instytucjach zrzeszających
lub opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

d) organizowanie  czasu  wolnego  o  charakterze  sportowym  dla  dzieci  i  młodzieży,
prowadzenie  działalności  profilaktycznej  przed  uzależnieniami  i  patologiami
społecznymi

e) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

f) organizacja  wydarzeń  mających  na  celu:  prezentację  dyscyplin  sportowych  i  ich
promocję, aktywizację ruchową różnych grup wiekowych, zwiększanie świadomości
społeczeństwa w zakresie wpływu aktywności ruchowej i umysłowej na podnoszenie
jakości życia,

g) zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych
we współzawodnictwie sportowym,

h) inspirowanie,  wspieranie  i  patronowanie  przedsięwzięciom  realizującym  cele
wspólne z celami Fundacji, 

i) inicjowanie  i  wspieranie  działań   związanych  z  ekologią,  zdrowym stylem życia,
wolontariatem,

j) organizowanie,  prowadzenie  a  także  branie  udziału  w  imprezach  sportowych,
rekreacyjnych, społecznych.

4. Działalność odpłatną pożytku publicznego stanowią:

a) działalność  klubu  sportowego,  umożliwianie  startu  zawodników  i  organizowanie
wyjazdów  na  zawody  sportowe  w  kraju  i  za  granicą,  prowadzenie  treningów
specjalistycznych  dla  zawodników,  organizacja  testów  sprawnościowych  dla
zawodników,      

b) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
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c) sprzedaż przedmiotów darowizny,

d) sprzedaż wytworzonych towarów.

5. Przychód  z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 6

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Działalność  gospodarczą  może  być
prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:  

a) Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz  zajęć  sportowych  i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z.),

b) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z.), 

c) Sprzedaż  detaliczna  odzieży  prowadzona  w  wyspecjalizowanych  sklepach  (PKD
47.71.Z),

d) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),

e) Pozostała  działalność  wspomagająca  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

3. Fundacja  prowadzi  działalność  gospodarczą  bezpośrednio  lub  za  pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.

4. Dochody osiągane z działalności gospodarczej przeznaczane są na działalność pożytku
publicznego.



5. Przed  rozpoczęciem  działalności  gospodarczej  w  danym  zakresie,  Fundacja  uzyska
wymagane  zezwolenie,  koncesję  lub  upoważnienie,  jeżeli  będzie  to  wymagane  przez
przepisy prawa. 

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne.

2. Zarząd  Fundacji  może  uchwalić  Regulamin  regulujący  w  sposób  szczegółowy  dany
obszar  działania  Fundacji.  Regulamin  taki  jest  przyjmowany  przez  Radę  Fundacji  w
formie uchwały.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.200 zł (słownie: dwa tysiące
dwieście złotych) oraz inne aktywa i składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku
jej działania. 

2. Na  realizację  celów  Fundacji  Fundator  przeznacza  kwotę  1.000  zł  (słownie:  tysiąc
złotych),  natomiast na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator
przeznacza kwotę 1.200 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). 

3. Majątek Fundacji może pochodzić z: 

a) darowizn i spadków,  

b) subwencji  i  dotacji  od  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, 

c) odsetek i innych dochodów od posiadanego kapitału, 

d) dochodów ze zbiórek publicznych, 
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e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym papierów wartościowych  
i innych instrumentów finansowych, 

f) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,

g) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

h) innych wpływów zgodnych z porządkiem prawnym,

i) przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

j) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

4. W  sprawach  przyjęcia  darowizn  i  dziedziczenia  oświadczenia  wymagane  przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji. 

§ 9

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
w przepisach prawa. 

2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, o ile uchwała Rady Fundacji
nie określi inaczej. 

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 10

Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

§ 11

1. Rada Fundacji (zwana też dalej jako „Rada”) składa się z co najmniej trzech członków 
i jest powoływana na czas nieokreślony. 



2. Rada  Fundacji  jest  organem kontroli  i  nadzoru,  odrębnym  od  organu  zarządzającego
i niepodlegającym mu w zakresie  wykonywania  kontroli  wewnętrznej  i  nadzoru,  przy
czym członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej, 

b) nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członków pierwszej  Rady ustanawia  Fundator.  Kolejnych członków Rady,  w miejsce
członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje
Rada  uchwałą  podjętą  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  jej
członków. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci, na skutek pisemnej rezygnacji złożonej
na ręce Rady lub odwołania. 

5. Odwołanie członka Rady może nastąpić z powodu nienależytego wypełniania tej funkcji,
istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji, działania mogącego wyrządzić szkodę
Fundacji  lub  zaistnienia  innych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  bądź  utrudniają
pełnienie funkcji członka Rady. Uchwała o odwołaniu członka Rady podejmowana jest
przez Radę większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Członkowie  Rady  z  tytułu  pełnionej  funkcji  mogą  otrzymywać  zwrot  uzasadnionych
kosztów  lub  wynagrodzenie  nie  wyższe  niż  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni. Przyznanie członkom Rady wynagrodzenia oraz jego wysokość wymaga
uchwały  Rady  podjętej  większością  2/3  głosów w obecności  co  najmniej  połowy jej
członków.

§ 12
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1. Rada  wybiera  ze  swojego  grona  Przewodniczącego,  który  kieruje  pracami  Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

3. Posiedzenia  Rady  Fundacji  zwołuje  Zarząd  lub  Przewodniczący  Rady  Fundacji
zawiadamiając za pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez
członka  Rady  Fundacji  adres  e-mail.  Jeśli  statut  nie  stanowi  inaczej  Rada  Fundacji
podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
członków.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  rozstrzygające  znaczenie  ma  głos
Przewodniczącego Rady.  Wymogiem koniecznym do ważności uchwał Rady Fundacji
jest  prawidłowe  powiadomienie  jej  członków  o  planowanym  posiedzeniu  i  porządku
obrad.

4. Rada  Fundacji  może  podejmować  uchwały  mimo  braku  formalnego  zwołania,  jeżeli
wszyscy członkowie Rady są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

5. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji, 

b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

c) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań 
z  działalności  Fundacji  oraz  sprawozdań  finansowych,  a  także  udzielanie  lub
nieudzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium, 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 

e) reprezentowanie Fundacji w stosunkach z Zarządem Fundacji,

f) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, 

g) promowanie działalności i dorobku Fundacji;

h) powoływanie i odwoływanie członków Rady na zasadach określonych w statucie.

6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania  od  Zarządu  Fundacji  przedstawienia  wszelkich  informacji  i  dokumentów

dotyczących działalności Fundacji,



b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 13

1. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  jednego  do  trzech  członków,  w  tym  Prezesa  Zarządu,
powoływanych na wspólną kadencję 5 lat.

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

3. Członków  pierwszego  Zarządu  Fundacji  ustanawia  Fundator.  Kolejnych  członków
Zarządu  Fundacji,  w  miejsce  członków,  którzy  przestali  pełnić  tę  funkcję  lub  dla
rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3
głosów w obecnością co najmniej połowy jej członków.

4. Członkiem  Zarządu  Fundacji  nie  może  być  osoba  prawomocnym  wyrokiem  za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci,
choroby  powodującej  trwałą  niezdolność  do  sprawowania  funkcji,  utraty  praw
publicznych, zrzeczenia się funkcji na piśmie lub odwołania przez Radę Fundacji. 

6. W  przypadku  braku  powołania  nowego  Zarządu  Fundacji  we  właściwym  terminie,
dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Zarządu
Fundacji. 

7. Członkowie  Zarządu  z  tytułu  pełnionej  funkcji  mogą  otrzymywać  wynagrodzenie.
Przyznanie  członkom  Zarządu  wynagrodzenia  oraz  jego  wysokość  wymaga  uchwały
Rady Fundacji  podjętej  większością  2/3  głosów w obecności  co  najmniej  połowy jej
członków.
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§ 14

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

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) podejmowanie  decyzji  we  wszystkich  sprawach  Fundacji  nienależących  do
kompetencji Rady Fundacji,

b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

d) uchwalanie rocznych planów finansowych, 

e) przyjmowanie lub odrzucanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji, 

f) przygotowywanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności  i  sprawozdań  finansowych
oraz przedkładanie  ich Radzie  Fundacji  do akceptacji  do dnia 30 czerwca za rok
poprzedni.

 

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na 6 miesięcy. 

4. Posiedzenia  Zarządu  zwołuje  Prezes  Zarządu  zawiadamiając  członków  Zarządu  za
pomocą listów poleconych lub drogą elektroniczną na wskazany przez członka Zarządu
adres  
e-mail.

5. Zarząd  może  podejmować  uchwały  drogą  elektroniczną  przy  użyciu  poczty
elektronicznej.

6. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Wymogiem koniecznym do ważności
uchwał  Zarządu  jest  prawidłowe  powiadomienie  jego  członków  o  planowanym
posiedzeniu i porządku obrad.



7. Zarząd Fundacji  może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania,  jeżeli
wszyscy  członkowie  Zarządu  są  obecni,  a  nikt  z  obecnych  nie  zgłosił  sprzeciwu
dotyczącego  odbycia  posiedzenia  lub  wniesienia  poszczególnych  spraw  do  porządku
obrad.

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku zarządu jednoosobowego, składa
Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli  
w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków
Zarządu działających łącznie.  

2. W imieniu Fundacji oświadczenia woli mogą składać również pełnomocnicy ustanowieni
przez Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w ust. 1 powyżej. 

Rozdział VI

ZMIANA CELU LUB STATUTU  FUNDACJI

§ 16

1. Zmiany  celu  lub  statutu  Fundacji  przed  wpisaniem  Fundacji  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego  może  dokonać  Fundator.  Zmiana  celu  lub  statutu  Fundacji  po  wpisaniu
Fundacji  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  może  nastąpić  w  drodze  uchwały  Rady
Fundacji,  
na wniosek któregokolwiek z jej członków lub Zarządu Fundacji. 

2. Uchwała Rady dotycząca zmiany celu lub statutu Fundacji jest podejmowana większością
2/3 w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
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Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
Fundator,  członkowie  organów  oraz  pracownicy  Fundacji  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) przekazywanie  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatora,  członków  organów  
lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywanie  majątku  Fundacji  na  rzecz  Fundatora,  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) zakup  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  Fundator,
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych  niż  
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 18

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się  
z inną fundacją. Decyzję w tym zakresie na wniosek Zarządu podejmuje Rada Fundacji.
Uchwała  Rady jest  podejmowana  większością  2/3  w obecności  wszystkich  członków
Rady Fundacji. 

Rozdział IX

LIKWIADACJA FUNDACJI

§ 19



1. O  likwidacji  Fundacji,  na  skutek  zrealizowania  celów  statutowych  lub  wyczerpania
środków  i  majątku  Fundacji  decyduje  drogą  uchwały  Rada  Fundacji,  na  wniosek
któregokolwiek z jej członków lub Zarządu Fundacji. 

2. Uchwała o likwidacji Fundacji jest podejmowana większością 2/3 głosów w obecności
wszystkich  członków  Rady.  Rada  Fundacji  w  drodze  uchwały  wyznacza  likwidatora
Fundacji, który przeprowadza likwidację Fundacji.
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