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Statut  
Fundacji Żeglarskiej „PRO NAUTIS” 

 
 
 

Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 

 
§1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska „PRO NAUTIS”, zwana w dalszej treści 
Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach 
(Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późń. zm.) 
oraz niniejszego Statutu. 
2. Fundacja ma osobowość prawną. 

 
§2 

Siedzibą Fundacji jest Giżycko. 
 

§3 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw sportu. 
 

§4 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 

 
§5 

1. Fundacja może posługiwać się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby 
Fundacji. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 

§6 
Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych 
i międzynarodowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji. 

 
§7 

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

 
Rozdział II 

 Cele i zasady działania Fundacji 
 

§8 
Celami Fundacji są: 
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności 

upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza uzdolnionej, 
polegające na wspieraniu, promocji i pomocy w rozwoju kariery sportowej; 
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2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 
w szczególności integracja dzieci i młodzieży objętych działalnością statutową 
Fundacji oraz zwiększenia ich udziału w szeroko pojętej dyscyplinie sportowej 
jaką stanowi żeglarstwo jak również tworzenie i wspieranie form współpracy 
międzynarodowej w kierunku popularyzowania, upowszechniania, rozwijania 
i organizowania zainteresowania sportem w szczególności żeglarstwem; 

3. turystyka i krajoznawstwo, w szczególności promowanie regionu Warmii i Mazur 
oraz Giżycka jako Żeglarskiej Stolicy Polski; 

4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7. ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia; 
8. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 
9. działalność charytatywna;  
10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  
12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości;  
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
15. integracja społeczna i zawodowa; 
16. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
17. ratownictwo i ochrona ludności; 
18. promocja i organizacja wolontariatu; 
19. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
§9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 
1. organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, konkursów, targów, imprez  

sportowych i naukowych, pokazów, aukcji, wystaw, festiwali, gali i bali 
charytatywnych, kampanii społecznych, spotkań, wyjazdów studyjnych 
i wycieczek oraz wymiany międzynarodowej, praktyk i staży krajowych 
i zagranicznych, letniego i zimowego wypoczynku dla mieszkańców regionu, 
a także integracyjnych programów i projektów edukacyjnych i społecznych  
oraz warsztatów; 

2. wspieranie trenerów i instruktorów żeglarskich, klubów sportowych i innych 
jednostek zajmujących się edukacją i sportem, w szczególności żeglarstwem; 

3. dofinansowywania zakupu sprzętu sportowego, rozpowszechnianie osiągnięć 
sportowych, finansowanie nagród i stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 
żeglarzy regatowych 

4. opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących 
ważnych kwestii społecznych związanych z realizacją celów statutowych; 

5. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Fundacji; 
6. gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi 

Fundacji; 
7. organizację przedsięwzięć sportowych i kulturalnych w powiązaniu z działaniami 

Fundacji; 
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8. inicjowanie i prowadzenie działalności promocyjnej, w tym wydawanie 
materiałów informacyjnych w postaci drukowanej i elektronicznej poprzez 
Internet; 

9. współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu, w kontekście rozwoju i promocji  regionu, w powiązaniu 
z celami statutowymi Fundacji; 

10. wsparcie finansowe i merytoryczne innych organizacji pozarządowych, 
podmiotów czy osób fizycznych w zakresie realizacji celów statutowych; 

11. zakładanie przedsiębiorstw społecznych. 
 

§10 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 
 

Rozdział III 
 Majątek i przychody Fundacji 

 
§11 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3 000 złotych, 
która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora. 
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 
1.000 złotych. 
3. Fundusz Założycielski mogą stanowić pieniądze, papiery wartościowe, a także 
oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. 
4. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z przychodów 
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie. 
5. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: 
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, 
2) dotacji, datków, subwencji, oraz grantów. 
3) przychodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, 
prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji, 
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, 
5) operacji finansowych, 
6) przychodów z majątku fundacji, 
7) przychodów z odsetek bankowych, 
8) przychodów z majątku nieruchomego lub ruchomego, 
9) przychodów z nabytych praw majątkowych, 
10) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem 

 
§12 

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 
 

§13 
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 jest oczywiste, że stan czynny spadku 
znacznie przewyższa długi spadkowe. 
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§14 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 
§15 

Zabrania się: 
1) 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 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” 

2) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, 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 IV 

 Działalność gospodarcza Fundacji 
 

§16 
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą 
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową 
w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność 
w zakresie: 
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych 
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych 
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów 
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin 
wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 
02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna. 
02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem. 
10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 
10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
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10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 
10.52.Z Produkcja lodów 
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek. 
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 
10.84.Z Produkcja przypraw 
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności 
dietetycznej 
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych  
i pozostałych wód butelkowanych 
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 
13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów 
kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 
16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 
słomy i materiałów używanych do wyplatania. 
17.21.Z Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 
18.11.Z Drukowanie gazet 
18.12.Z Pozostałe drukowanie 
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 
25.73.Z Produkcja narzędzi 
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 
27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 
30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 
30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 
32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych 
32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego 
32.40.Z Produkcja gier i zabawek 
32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 
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32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych. 
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 
związana z gospodarką odpadami 
46.90.Z Handel hurtowy niewyspecjalizowany 
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych 
oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
prowadzona na straganach i targowiskach 
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona  
na straganach i targowiskach 
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 
i targowiskach 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej  
lub Internet 
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 
49.32.Z Działalność taksówek osobowych 
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
49.41.Z Transport drogowy towarów 
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami. 
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 
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53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska 
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 
namiotowe 
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
(catering) 
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi 
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych 
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)  
i podobna działalność. 
63.12.Z Działalność portali internetowych 
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
i zarządzania 
73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio  
i telewizji 
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych 
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) 
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 
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74.20.Z Działalność fotograficzna 
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli 
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego  
i domowego 
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim 
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. 
79.11.A Działalność agentów turystycznych 
79.11.B Działalność pośredników turystycznych 
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
80.30.Z Działalność detektywistyczna 
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. 
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 
81.29.Z Pozostałe sprzątanie 
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  
i rekreacyjnych 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 
85.59.A Nauka języków obcych 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
86.90.D Działalność paramedyczna 
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. 
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88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
91.01.A Działalność bibliotek 
91.02.Z Działalność muzeów 
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 
turystycznych 
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów  
i obiektów ochrony przyrody 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
93.12.Z Działalność klubów sportowych 
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 
94.29.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu 
użytku domowego i ogrodniczego 
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 
95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii 
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 
+6.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna 
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność 
statutową Fundacji. 

 
 

Rozdział V 
 Organy Fundacji 

 
§17 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. 
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator ze wskazaniem funkcji 
w Zarządzie.  
3. Decyzję o powołaniu nowych członków Zarządu podejmuje Rada Fundacji 
w drodze uchwały. 
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4. Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą 
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości 

członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed 

terminem zebrania. 

 
§18 

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Członków 
Zarządu. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji. 
2. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. 
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, 
albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania. 
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie : 

1) wykonywania działalności, lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte 
wykonywanie funkcji członka Zarządu, 
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność 
do sprawowania tej funkcji, 
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 (sześć) 
miesięcy. 
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, 
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

5. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady w terminie 7 dni od daty 
doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje 
w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała ws. odwołania 
członka Zarządu jest ostateczna. 
6. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie Zarządu. 
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

 
§19 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
2. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji 
upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch innych Członków 
Zarządu działających łącznie. 
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w fundacji także na stanowiskach 
innych niż zarządzanie fundacją. Umowy o  pracę lub inne umowy cywilnoprawne  
z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji wyznaczony członek Rady 
Fundacji. 

 
§20 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji, 
3) ustalanie wielkości zatrudnienia, 
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4) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody 
dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją, 
5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego 
przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie 
z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz 
podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu 
dodatniego wyniku finansowego lub pokryciu straty, 
6) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami 
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu, 
7) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych, 
8) odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji, 
9) przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji, 
10) zwoływanie posiedzeń Rady Pracowników, 
11) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

 
§21 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. 
2.Rada składa się z 3 do 5 członków. Członków pierwszego składu Rady powołuje 
Fundator. 
3. Kadencja członków Rady trwa 5 lat. 
4. W skład Rady Fundacji z urzędu wchodzą Prezes i Vice-Prezes Zarządu 
Giżyckiej Grupy Regatowej (Fundator). Prezes GGR pełni funkcję 
Przewodniczącego Rady. 
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję  
lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. 
7.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 
1) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
3) odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu, 
4) śmierci członka. 
8. Odwołanie członka Rady następuje w razie : 
1) wykonywania działalności, lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte 
wykonywanie funkcji członka Rady, 
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność 
do sprawowania tej funkcji, 
3) niespełniania obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż 6 (sześć) 
miesięcy. 
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady, 
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
9. Odwołanie członka Rady następuje w drodze uchwały Rady, od której 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty 
doręczenia uchwały za pośrednictwem Rady. Rozpoznanie odwołania następuje 
w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała ws. odwołania 
członka Rady jest ostateczna. 
10. Członek Rady: 
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1) nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej, 
2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  
11.Udział w pracach Rady jest honorowy i nieodpłatny. 
 

§22 
1. Do zadań Rady należy: 
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
2) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 
majątkowego Fundacji, 
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 
Zarządowi absolutorium, 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 
5) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
6) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
2. Do wyłącznej kompetencji Rady należy ustalenie limitu wynagrodzenia 
dla członków Zarządu. Wynagrodzenia zatrudnionych Członków Zarządu nie może 
przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
§23 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia 
sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu  
14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,  
przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia  
nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.  
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego 
wskazany. 
 
  

Rozdział VI 
Zmiany Statutu 

 
§24 

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. 
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2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch 
trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady. 
3. Zmiany w Statucie Fundacji mogą dotyczyć także celów Fundacji. 
 
 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

 
§25 

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego przez Fundację,  
Zarząd podejmuje uchwałę i ustanawia Regulamin Przedsiębiorstwa Społecznego, 
który reguluje wszelkie kwestie w tym zakresie. 
 

§26 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały. 
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, 
o którym mowa w §8 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go podmiotom, 
których działalność odpowiada temu celowi Fundacji. 
 
 
 

Giżycko, 20.04.2020 rok 
 

Podpis Fundatora 
 

 
 


