
STATUT

POLSKA FUNDACJA LAKROS.PL

z dnia 8 marca 2021 roku

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polska  Fundacja  Lakros.pl  (dalej:  Fundacja)  została  ustanowiona  z  woli  Fundatora  

–  Klubu  Sportowego  “Poznań  Hussars”,  wpisanego  pod  numerem  204  do  Ewidencji

uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,

których  statuty  nie  przewidują  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  Prezydenta

Miasta Poznania.  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień

niniejszego Statutu.

3. Fundacja  jest  apolityczna  i  niezwiązana  z  żadnym  wyznaniem.  Fundacja  działa  

w  poszanowaniu  podstawowych  praw  i  wolności  człowieka  gwarantowanych  przez

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencje i akty prawa międzynarodowego.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią wraz z oznaczeniem nazwy i siedziby.

2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 5

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do finansowania

jej działalności statutowej.

ROZDZIAŁ II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

1. Celami Fundacji są:
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a. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu dotycząca promowania lacrosse jako

dyscypliny sportowej i pozytywnych wartości z nią związanych;

b. inicjowanie,  rozwój,  wspieranie i  promocja dyscypliny sportowej lacrosse w Polsce

oraz  poza  jej  granicami  wśród  dzieci  i  młodzieży  na  szczeblu  amatorskim  i

profesjonalnym,  zarówno wśród kobiet  jak i  mężczyzn,  osób pełnosprawnych jak i

niepełnosprawnych;

c. propagowanie  kultury  fizycznej  pod  wszelką  postacią  jako  czynnika  niosącego

pozytywne wartości jednostkowe i społeczne;

d. wspieranie działalności osób fizycznych oraz prawnych, a także innych podmiotów w

zakresie organizowania imprez i widowisk sportowych, 

e. wspieranie działalności osób fizycznych oraz prawnych, a także innych podmiotów w

zakresie prowadzenia naborów oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, a także

rozwoju infrastruktury sportowej;

f. scouting;

g. inicjowanie  działań  mających  na  celu  rozwój  infrastruktury  sportowej  oraz  baz

rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży;

h. wspieranie lokalnych wspólnot i społeczności w działaniach aktywizujących mających

na celu propagowanie zachowań prosportowych oraz proekologicznych;

i. lobbowanie na rzecz rozwoju sportu, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także

terenów zielonych;

j. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz patologiom społecznym;

k. wspieranie dzieci i młodzieży w działaniach oraz pomocy w dążeniu do osiągnięcia ich

celów związanych z rozwojem osobistym, edukacją i współzawodnictwem sportowym;

l. organizowanie i udzielanie pomocy materialnej zawodniczkom i zawodnikom lacrosse;

m. fundowanie stypendiów zawodniczkom i zawodnikom lacrosse;

n. wsparcie  edukacyjne,  rzeczowe  i  pieniężne  placówek  oświatowych  oraz  innych

podmiotów prowadzące do rozpowszechnienia i rozwoju dyscypliny lacrosse;

o. propagowanie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

§ 7

1. Fundacja realizuje swe cele poprzez:

a. prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  szkoleniowej  w  zakresie  szeroko  pojętego

propagowania kultury fizycznej i postaw prospołecznych;

b. podejmowanie  współpracy  z  organizacjami  rządowymi  i  samorządowymi,  a  także

placówkami oświatowymi oraz klubami i organizacjami sportowymi;

c. organizację, promowanie i finansowanie lokalnych oraz masowych imprez sportowych

na terenie Polski i poza jej granicami;

d. pomoc  w  nawiązaniu,  utrzymaniu  i  rozwoju  kontaktów  pomiędzy  organami

administracji  rządowej  i  samorządowej  z  krajowymi  i  zagranicznymi  podmiotami,

których działania dotyczą pośrednio lub bezpośrednio dyscypliny lacrosse;
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e. udzielanie wsparcia (w tym także finansowego) wszelkim podmiotom działającym na

rzecz rozwoju dyscypliny lacrosse;

f. nabywanie, utrzymywanie, rozwój oraz udostępnianie obiektów sportowych;

g. zakup, utrzymanie, udostępnianie i przekazywanie sprzętu sportowego;

h. organizowanie i finansowanie kursów szkoleniowych dla trenerów i członków sztabów

szkoleniowych drużyn sportowych. 

i. organizowanie i finansowanie obozów sportowych dla zawodniczek i zawodników, a

także kadry szkoleniowej lacrosse;

j. finansowanie  oraz  udzielanie  pomocy  rzeczowej  zawodniczkom  i  zawodnikom

lacrosse;

k. podejmowanie  współpracy  z  organami  państwowymi,  samorządowymi  i

pozarządowymi, a także mediami i podmiotami z sektora gospodarczego w kraju i za

granicą; 

l. organizowanie aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć mających na celu pozyskanie

środków pieniężnych lub innych form wsparcia na cele dobroczynne;

m. wspieranie  organizacyjne,  rzeczowe  i  finansowe  organizacji  szkolnych,

młodzieżowych i studenckich;

n. animację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

o. organizację wymiany międzynarodowej  pomiędzy polskimi  i  zagranicznymi klubami

lacrosse.

ROZDZIAŁ III.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowią: 

a. Fundusz Założycielski wpłacony przez Fundatora w kwocie 1.500,00 zł, z czego kwota

1.000,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej;

b. środki  finansowe,  ruchomości  i  nieruchomości  nabyte  przez  Fundację  w  toku  jej

działania, w szczególności w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji, subwencji, grantów;

c. akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;

d. zysku  z  lokat  bankowych,  papierów  wartościowych  oraz  operacji  finansowych

prowadzonych w kraju lub za granicą;

e. majątku ruchomego lub nieruchomości Fundacji;

f. nabytych praw majątkowych.
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2. Dochody pozyskane przez Fundację ze spadków, darowizn i zapisów mogą być przeznaczone

na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej. 

§ 10

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd przyjmując spadek winien działać 

z należytą starannością, kierując się przede wszystkim interesem Fundacji, a w razie zajścia

takiej potrzeby złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo 

–  w  przypadku,  gdyby  przyjęcie  spadku  naraziło  Fundację  na  jakiekolwiek  negatywne

konsekwencje prawne lub wizerunkowe – spadek odrzucić.

ROZDZIAŁ IV.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 11

1. Fundacja  może nabywać ruchomości  i  nieruchomości,  a  także dokonywać inwestycji  oraz

zawierać umowy cywilnoprawne dla osiągnięcia swych celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

a. PKD 18.12.Z - pozostałe drukowanie;

b. PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji;

c. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet;

d. PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

e. PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych;

f. PKD 64.99.Z  -  pozostała  finansowa działalność gdzie  indziej  niesklasyfikowana,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

g. PKD 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

h. PKD  70.22.Z  -  pozostałe  doradztwo  w  zakresie  działalności  gospodarczej  

i zarządzania;

i. PKD  85.59.Z  -  pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowane;

j. PKD 93.11.Z - działalność obiektów sportowych;

k. PKD 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem;

l. PKD 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

m. PKD 94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych.

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

1. Fundacja  nie  może  udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczeń  zobowiązań  swoim  majątkiem  

w stosunku do członków władz Fundacji lub jej pracowników, a także osób z którymi osoby te
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pozostają  we  wspólnym  pożyciu,  ich  wstępnych,  zstępnych,  powinowatych  lub  osób  w

stosunku do których pozostają one w stosunku przysposobienia.

ROZDZIAŁ V.

FUNDATOR

§ 13

1. Do zakresu kompetencji Fundatora należy:

a. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

b. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;

c. powoływanie i odwoływanie członków Rady;

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

e. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

1. Fundator wykonuje swoje kompetencje poprzez oświadczenia składane zgodnie z zasadami

jego reprezentacji. 

2. Fundator może wykonywać swoje kompetencje poprzez pełnomocnika.

ROZDZIAŁ VI.

ORGANY FUNDACJI

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a. Rada;

b. Zarząd.

§ 15

1. Rada składa się z od 3 do 5 osób, w tym z Przewodniczącego. 

2. Przewodniczącego Rady wskazuje Fundator a w przypadku braku takiego wskazania Rada

zwykłą większością głosów swoich członków. 

3. Do zakresu kompetencji Rady należy:

a. reprezentowanie Fundacji w umowach pomiędzy Fundacją a członkami jej Zarządu;

b. kontrola, opiniowanie i bieżące doradztwo w zakresie działań Fundacji;

c. występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej i przyszłej działalności Fundacji.

1. Członkowie  Rady powoływani  są  na  wspólną  kadencję  trwającą  2  lata.  Nie  wyklucza  się

możliwości wybrania tej samej osoby w skład Rady na czas trwania kolejnej kadencji.

2. Mandat członka Rady wygasa z chwilą:

a. upływu kadencji;

b. śmierci;

c. pisemnej rezygnacji;

d. odwołania z pełnienia funkcji.
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1. Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady składana jest w formie pisemnej Fundatorowi, 

a w przypadku jego śmierci – Przewodniczącemu Rady.

1. Członkowie Rady nie mogą:

a. pozostawać w stosunku pracy z Fundacją;

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – członkostwo w Radzie ustaje z

dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo;

c. sprawować jednocześnie funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji;

d. pozostawać  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku

pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  służbowej  z  członkiem  Zarządu

Fundacji.

2. Członkowie Rady sprawują swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych

przypadkach Zarząd może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeżeli zostały one

poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady.

§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora

lub  Zarządu  zgłoszony  na  piśmie  lub  w  formie  elektronicznej.  W  przypadku,  gdyby

Przewodniczący nie zwołał lub nie mógł zwołać posiedzenia Rady, każdy z Członków Rady

ma prawo zwołania takiego posiedzenia. 

3. Członkowie  Rady  są  zawiadamiani  o  posiedzeniu  listem  poleconym  lub  w  formie

elektronicznej,  przy czym zawiadomienia te winny zostać wysłane co najmniej  siedem dni

przed  terminem  planowanego  posiedzenia.  Zawiadomienie  powinno  zawierać  porządek

obrad. Zmiana porządku obrad możliwa jest wyłącznie za zgodą wszystkich Członków Rady

obecnych na posiedzeniu. 

4. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3  

jej Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest

równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenia  mogą  odbywać  się  w  formie  tradycyjnej  lub  za  pośrednictwem  środków

porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji lub telekonferencji. Członkowie

Rady,  którzy  uczestniczyli  w  posiedzeniu  za  pomocą  środków  porozumiewania  się  na

odległość,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  takiego  posiedzenia  winni  dostarczyć

Przewodniczącemu Rady treść  podpisanych  przez  siebie  uchwał  jakie  zostały  podjęte  na

takim  posiedzeniu,  

pod rygorem nieważności. 

6. Uchwały Rady mogą być podjęte także bez formalnego zwołania posiedzenia, pod warunkiem

jednoczesnej obecności wszystkich jej Członków.

7. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady oraz wykonywać prawo głosu przez

pełnomocnictwo  udzielone  innemu  Członkowi  Rady  na  piśmie  pod  rygorem nieważności.
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Pełnomocnictwo  takie  winno  zostać  dołączone  do  protokołu  posiedzenia  Rady.  Członek

Zarządu i pracownik Fundacji nie mogą być pełnomocnikami na posiedzeniu Rady. 

§ 17

1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym z Prezesa. 

2. Każdy z  Członków Zarządu uprawniony  jest  do  samodzielnej  reprezentacji  Fundacji,  przy

czym  w  sprawach  majątkowych  dotyczących  zobowiązań  o  wartości  powyżej  12.000  zł

wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu. 

3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:

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

b. zarządzanie majątkiem Fundacji;

c. realizacja szczególnych decyzji darczyńców – o ile nie są one sprzeczne z celami

Fundacji lub postanowieniami niniejszego Statutu;

d. wszelkie inne kompetencje niezastrzeżone wyraźnie dla Fundatora lub Rady.

4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 2 lata. Nie wyklucza się

możliwości wybrania tej samej osoby w skład Zarządu na czas trwania kolejnej kadencji.

5. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:

a. upływu kadencji;

b. śmierci;

c. pisemnej rezygnacji;

d. odwołania z pełnienia funkcji.

6. Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu składana jest w formie pisemnej Fundatorowi,

a w przypadku jego śmierci – Przewodniczącemu Rady. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą:

a. być skazani  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z  winy umyślnej  ścigane  z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – członkostwo w Zarządzie ustaje

z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo;

b. sprawować jednocześnie funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji;

c. pozostawać  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku

pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  służbowej  z  członkiem  Zarządu

Fundacji.

8. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje społecznie lub odpłatnie.

ROZDZIAŁ VI.

ŚMIERĆ FUNDATORA

§ 18

1. Prawomocne wykreślenie Fundatora z rejestru, o którym mowa w § 1 ust.  1 powyżej,  bez

jednoczesnego  uzyskania  przeniesienia  wpisu  do  innego  rejestru  i  zachowania  ciągłości
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działalności  i  osobowości  prawnej  (gdyby  w  chwili  wykreślenia  przeniesienie  takie  było

możliwe) poczytuje się za śmierć Fundatora.

2. W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje opisane w § 13 powyżej przejmuje Rada,

która jednocześnie uzyskuje także kompetencje do samodzielnego konstytuowania się. 

3. Rada zobligowana jest do odbycia posiedzenia w terminie 14 dni od dnia śmierci Fundatora w

celu  formalnego przejęcia  jego  kompetencji  i  poczynienia  ewentualnych  zmian w Statucie

Fundacji celem zachowania prawidłowego toku jej funkcjonowania i zapewnienia możliwości

realizacji jej celów statutowych.

ROZDZIAŁ VII.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji na podstawie decyzji Fundatora.

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku

Fundacji jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się w tym, że według bilansu majątek

Fundacji nie wystarczy na pokrycie zobowiązań.

3. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się odpowiednio do likwidatorów

Fundacji, z tym jednak zastrzeżeniem, że likwidatorzy powoływani są na czas nieoznaczony.

4. Majątek Fundacji pozostały po zakończeniu likwidacji powinien zostać wypłacony Fundatorowi

lub  za  jego  zgodą  wyrażoną  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  może  być

przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o celach

zbliżonych do celów Fundacji.

5. O  stwierdzeniu  likwidacji  oraz  o  przekazaniu  majątku  Fundacja  zawiadamia  Ministra

nadzorującego.

* * *

Podpisy Fundatora:

__________________________________________
Kamil Szamajda
– Wiceprezes –

Zarząd KS „Poznań Hussars”

__________________________________________
Jakub Skarupa

–  Wiceprezes-Skarbnik –
Zarząd KS „Poznań Hussars”

__________________________________________
Marcin Basiński
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– Prezes – 
Zarząd KS „Poznań Hussars”
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