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TEKST JEDNOLITY STATUTU  
 

Statut Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej  
im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie 

 
 
I. Postanowienia ogólne  
 
 
§ 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej 
Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie” (zwana dalej FUNDACJĄ) 
ustanowiona została przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego w 
Olsztynie, będącą fundatorem - założycielem Fundacji, a działającą poprzez Helenę 
Rusiecką – pełniącą obowiązki Założyciela Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa 
Rusieckiego w Olsztynie – w dniu 28.05.2004 r. w Olsztynie, aktem notarialnym      
sporządzonym przez notariusza Annę Urniaż w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie 
przy ulicy Dąbrowszczaków  nr 2. 
 
§ 2.  Fundacja działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 
roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 230).  
 
§ 3. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn. 
 
§ 4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 5. Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.  
 
§ 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji             
Narodowej i Sportu – on też sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji. 
 
 
II. Cele i środki działania Fundacji 
 
 
§ 7. Celem Fundacji jest: 
- propagowanie i rozwój zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej; 
- ochrona i promocja zdrowia; 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; 
- propagowanie form działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalnej; 
- pomoc materialna dla uczniów i studentów, współpraca z Samorządem 

Studenckim OSW. 
 
§ 8. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez inicjowanie i konsolidowanie 
środowiska zainteresowanego promocją zdrowego trybu życia i aktywności sportowej 
oraz podejmowanie inicjatyw i akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutu,      
w szczególności poprzez: 
- prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów związanych z ochroną zdrowia i 

promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych; 
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- opracowywanie programów i indywidualnych przedsięwzięć związanych z 
ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją zawodową i 
społeczną osób niepełnosprawnych oraz wdrażanie ich w życie; 

- organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń i praktyk zawodowych 
związanych z ochroną zdrowia i promocją zdrowego trybu życia oraz rehabilitacją 
zawodową i społeczna osób niepełnosprawnych; 

- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; 
- dofinansowanie uczniów i studentów oraz Samorządu Studenckiego OSW; 
- wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych, które prowadzą 

działalność zbieżną z celami fundacji. 
 
§ 9. Cele Fundacji – określone w § 7 Statutu - realizowany jest przez Fundację w 
zakresie i formach stosownych do potrzeb oraz możliwości Fundacji.  
 
 
III. Majątek Fundacji 
 
 
§ 10. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 2000 zł (dwa tysiące złotych), 
wniesiona przez fundatora, w tym kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) wyodrębniona 
na działalność gospodarczą.  
 
§ 11. Dochodami Fundacji są : 

a) wszelkie przysporzenia majątkowe (w tym także darowizny, dotacje, spadki, 
zapisy) poczynione na rzecz Fundacji przez podmioty krajowe i zagraniczne; 

b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację; 
c) dochody z działalności gospodarczej Fundacji; 
d) dochody z majątku Fundacji; 
e) odsetki od wkładów  na rachunkach bankowych, posiadanych akcji; 
f) inne wpływy. 

 
§ 12. Majątek Fundacji stanowią także ruchomości oraz nieruchomości nabyte przez 
Fundację w czasie jej działania. 
 
§ 13. Dochody o których mowa w §11  mogą być użyte na realizację celów oraz 
zadań bieżących Fundacji. 
 
§ 14. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł, o których mowa w §11 pkt. 
a) dokonuje się po ewentualnym złożeniu zastrzeżeń i życzeń ofiarodawców co do              
przeznaczenia środków przekazywanych Fundacji.  
W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze. 
1. Ofiarodawca, którego darowizna na rzecz Fundacji, o wartości nie mniejszej niż 

równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych zostanie przyjęta przez Radę 
Fundacji, jest z mocy niniejszego statutu, dożywotnim Członkiem Honorowym 
Rady Fundacji i ma  prawo udziału w obradach Rady Fundacji osobiście lub przez 
pełnomocnika – na zasadzie doradcy. 

2. Rada Fundacji może przyznać godność i prawa Członka Honorowego Rady      
Fundacji również innym osobom lub instytucjom, które znacząco przyczyniły się 
do powiększenia masy majątkowej Fundacji. 
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§ 15. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim       
majątkiem. 
 
§ 16.1. Fundator zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji.  
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.  
 
 
IV. Działalność gospodarcza Fundacji 
 
 
§ 17. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskiwania 
środków na jej działalność statutową, w ramach następujących działów PKD: 
 

a) działalność związana ze sportem  (92.6 PKD) 
b) pozostała działalność rekreacyjna (92.7 PKD) 
c) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z PKD) 
d) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.Z PKD) 
e) sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (52.48.D PKD) 
f) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A  PKD) 
g) działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F  PKD) 
h) działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z  PKD) 
i) działalność paramedyczna ( 85.14.A  PKD)  
j) reklama (74.40. Z  PKD) 
k) hotele    ( 55.1 PKD )  
l) wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20 Z PKD)  
m) Praktyka lekarska(85.12.Z  PKD); 

 
 

§ 18.1. Działalność gospodarcza, mająca charakter pomocniczy wobec działalności 
statutowej Fundacji, prowadzona będzie bezpośrednio przez Fundację. 
 
§ 19. Działalność gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, który  każdorazowo 
określi formy prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. W tym celu 
Zarząd Fundacji może w szczególności tworzyć i likwidować wyspecjalizowane        
wewnętrzne jednostki organizacyjne Fundacji.  
 
 
V. Organy Fundacji 
 
 
§ 20.    Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundacji,  
b) Zarząd Fundacji. 

 
§ 21. Uchwały kolegialnych organów Fundacji zapadają zwykłą większością               
statutowego składu organu, chyba ze inaczej stanowi statut. W razie równości 
głosów decyduje głos, odpowiednio Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa 
Zarządu Fundacji.  
 
§ 22. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i nadzorczych. 
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1. W skład Rady Fundacji wchodzą 3 osoby (w tej liczbie Przewodniczący Rady 
Fundacji), powoływane na okres kadencji Rady Fundacji przez fundatora. 

2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata od momentu powołania Rady Fundacji przez 
fundatora. 

3. Kadencja pierwszego składu Rady Fundacji trwa do 31 maja 2007 roku. 
4. Przewodniczący  Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z urzędu lub 

na żądanie Zarządu Fundacji, z tym że pierwsze w kadencji posiedzenie Rady        
Fundacji poświęcone wyborowi Przewodniczącego Rady Fundacji zwołuje         
fundator. 

5. Fundator może odwołać członków Rady Fundacji przed upływem ich kadencji. 
 
§ 23.  Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

- określanie zasad swojego działania, w tym także zakresu i sposobu korzystania 

przez Fundację z pomocy doradców, ekspertów i komisji; 

- wybór ze swojego składu Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz ewentualne 

odwołanie Przewodniczącego Rady  Fundacji z jego funkcji przed upływem 

kadencji Rady Fundacji; 

- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich      

prawidłową realizacją; 

- uchwalanie, na wniosek Zarządu, za zgodą fundatora, zmian statutu Fundacji, 

większością 2/3 głosów; 

- powoływanie na czas nie oznaczony i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w 

liczbie od jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, w uzgodnieniu 

z  fundatorem; 

- możliwość ustalania, jeśli to uzna za stosowne, wynagrodzenia Członków         

Zarządu Fundacji w uzgodnieniu z  fundatorem; 

- kontrola całej działalności Fundacji, w tym dokonywanie corocznej oceny pracy 

Zarządu Fundacji, poprzez rozpatrywanie  sprawozdań z jego działalności; 

opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji. 
 
§ 24. Uchwały Rady Fundacji, mogące mieć wpływ na  sytuację majątkową i sprawy 
gospodarcze Fundacji wymagają dla swojej ważności uzgodnienia z fundatorem oraz 
uprzedniego zapoznania się przez Radę Fundacji z opinią Zarządu Fundacji. 
 
§ 25. Rada Fundacji zbiera się na swym zwyczajnym posiedzeniu przynajmniej jeden 
raz  w roku – w ciągu miesiąca od zakończenia roku obrachunkowego.  
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, zawiadamiając członków Rady 
o dacie i porządku  posiedzenia co najmniej na dziesięć dni przed jego terminem. 
 
§ 26. Zarząd Fundacji jest reprezentantem Fundacji na zewnątrz. Do składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są; Prezes Zarządu  Fundacji –         
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jednoosobowo, dwóch członków Zarządu – reprezentacja łączna, pełnomocnik - w 
granicach udzielonego umocowania.   
 
§ 27. Do zadań Zarządu Fundacji należy: 
- bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i           

obowiązującymi przepisami prawa; 
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
- wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej     

działalności; 
- ustalanie obsady personalnej biura Fundacji. 
 
§ 28. Prezes Zarządu  Fundacji ma prawo udziału w obradach Rady Fundacji z       
głosem  doradczym.  
 
§ 29. Każda czynność Zarządu lub ustanowionego pełnomocnika -                      
rozporządzająca, albo zobowiązująca, lub przysparzająca, dokonana w imieniu          
Fundacji, przenosząca wartość pieniężną powyżej 10.000 zł.  wymaga dla swej       
ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w formie pisemnej uchwały,                      
zaaprobowanej przez fundatora.  
Takiej samej zgody wymagają również czynności w przedmiocie udzielenia przez 
Zarząd Fundacji poręczenia lub wystawienia weksla in blanco.  
 
§ 30. Do uprawnień fundatora należy: 
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 
- zwoływanie pierwszego posiedzenia Rady Fundacji poświęcone wybraniu 

Przewodniczącego Rady Fundacji; 
- wyrażanie zgody na uchwalanie zmian statutu; 
- wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji; 
- wyrażanie zgody na wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji; 
- wyrażanie zgody na podjęcie przez Radę Fundacji uchwały mogącej mieć wpływ 

na sytuację majątkową i sprawy gospodarcze fundacji; 
- wyrażanie zgody na każdą czynność zarządu lub ustanowionego pełnomocnika 

rozporządzająca, albo zobowiązująca, lub przysparzająca, dokonana w imieniu          
Fundacji, przenosząca wartość pieniężną powyżej 10.000 zł oraz każde 
udzielenie przez Zarząd poręczenia lub wystawienia weksla in blanco; 

- decydowanie o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego. 
 
 
VI. Likwidacja Fundacji 
 
 
§ 31. Fundacja ulega likwidacji w razie: 

a) osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została powołana; 
b) wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 
 

§ 32. Decyzję o likwidacji Fundacji, z przyczyn określonych w § 31 a) i b), podejmuje 
zebranie likwidacyjne, składające się z członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 
1. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji. 
2. Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swojego grona. 
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3. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością trzech czwartych osób         
uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym. 

 
§ 33. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Prezes Zarządu  Fundacji, chyba że zebranie  
likwidacyjne wybrało innego likwidatora (likwidatorów).  
Wynagrodzenie likwidatora określa zebranie likwidacyjne.  
Wynagrodzenie to i inne koszty likwidacji obciążą majątek Fundacji. 
1. Likwidator podejmuje wszystkie czynności, niezbędne do zakończenia 

działalności Fundacji. 
2. W granicach określonych w ust.1, likwidator ma prawo do reprezentowania 

Fundacji. 
 
§ 34. Po zakończeniu likwidacji Fundacji, likwidator przedstawia sprawozdanie       
likwidacyjne Fundatorowi.  
Decyzja Fundatora o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do 
złożenia przez likwidatora wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji. 
 
§ 35. Księgi i dokumenty pozostałe po zakończeniu działalności Fundacji zostaną 
złożone w Archiwum OSW.  
 
 
VII. Przepisy końcowe 
 
 
§ 36. Wszystkie ewentualne spory związane z wykonywaniem niniejszego statutu        
podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. 
 
§ 37. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.  
 
§ 38. Statut został ustalony w dniu 16 czerwca 2004 r. przez fundatora Olsztyńską 
Szkołę Wyższą imienia Józefa Rusieckiego w Olsztynie reprezentowaną przez 
Dyrektora Generalnego Panią Helenę Rusiecką, wykonującą funkcję założyciela 
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej imienia Józefa Rusieckiego w Olsztynie. 
 
 
                              Zarząd Fundacji  
                      Adam Sawicki  
 
       
 
 
 


