STATUT
FUNDACJI SWIM FOR A DREAM
TEKST JEDNOLITY
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja po nazwą Swim For A Dream, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Adama
Jerzykowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę
Siwińską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, al. Kościuszki 8 lok. 1, w dniu 22 października 2013 r.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.
Nr 46 poz. 2013 z późn, zm.) oraz postanowień Statutu.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu.
5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 2.

§ 3.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 4.
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może również:
1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1) wsparcie osób chorych onkologicznie i ich rodzin. Współpraca zmierzająca do poprawy jakości życia
oraz organizacja pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla dzieci i
młodzieży chorej onkologicznie;
2) wsparcie dzieci i młodzieży, w tym zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) zwiększanie szans zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
4) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) podnoszenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej umożliwiającej podnoszenie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych – podopiecznych Fundacji oraz osób z nią
związanych;
6) zapobieganie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez organizację właściwych form
wsparcia i opieki;
7) wspierania godnego życia i ochrony praw osób starszych, identyfikowanie potrzeb seniorów i
prowadzenie działań na rzecz ich zaspakajania oraz profilaktyka i promocja zdrowia;

8) promowanie zdrowego tryb życia;
9) działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
10) promocja i organizacja wolontariatu;
11) propagowanie tolerancji oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
12) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
13) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób
zagrożonych utratą pracy;
14) realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wspólne podejmowanie przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej i organizacjami
społecznymi, a także organizowanie akcji charytatywnych oraz różnorodnych form społecznych i
instytucjonalnych działań dla zwalczania zjawiska patologii społecznych oraz propagowania
rozwiązań.
§ 7.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej,
zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą ;
2) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w ustawie;
3) świadczenie pomocy prawnej osobom jej potrzebującym;
4) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w
życiu publicznym;
5) organizowanie zbiórek publicznych;
6) organizowanie konferencji i seminariów;
7) prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej służącej podnoszeniu
efektywności działań edukacyjnych, terapeutycznych i organizacyjnych;
8) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w
życiu publicznym;
9) organizowanie akcji i imprez charytatywnych;
10) skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk
twórczych i naukowych, w kraju i za granicą;
11) współpracę z wolontariuszami;
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
13) pracę w oparciu o różne metody mającą na celu wsparcie, rozwój samodzielności i naukę
praktycznych umiejętności;
14) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży pozostającej bez pracy oraz wsparcie
procesu wchodzenia na rynek pracy;
15) promocję i upowszechnianie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki;
16) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz promocję i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu;
17) działania w zakresie budzenia świadomości społecznej i rozwijania wiedzy, dotyczącej praw osób
starszych i obowiązków organów państwa i rodzin wobec nich;
18) walkę z alienacją osób starszych w społeczeństwie;
19) działania mające na celu integrację ludzi młodych i starszych, wymiana doświadczeń;
20) pomoc w rozwijaniu aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej oraz w zakresie
turystyki i rekreacji;
21) podnoszenie jakości życia osób starszych;.
22) przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu;
23) prowadzenie działań popularyzujących zdrowy styl życia oraz pozytywne społecznie formy
aktywności;
24) podejmowanie inicjatyw mających na celu integrowanie środowisk młodzieżowych, rodzinnych,
szkolnych oraz lokalnych;

25) prowadzenie działalności gospodarczej oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych,
dotacji i darów od osób fizycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej
celami.
§ 8.
1. Fundacja prowadzi swoją działalność statutową w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
a. organizacja szkoleń, warsztatów, kursów doskonalenia zawodowego i treningów podnoszących
kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne;
b. organizacja obozów i turnusów sportowych oraz wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
c. działalność świetlic i klubów osiedlowych;
d. świadczenie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz świadczenie pomocy na rzecz seniorów;
e. promocja i profilaktyka zdrowia;
f. promocja i organizacja wolontariatu;
g. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych
utratą pracy;
h. organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych;
3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
a. organizowanie konferencji, seminariów i kursów dla trenerów i opiekunów dzieci i młodzieży;
b. organizowanie zajęć i imprez integracyjnych, imprez kulturalno-rozrywkowych;
c. świadczenie usług doradczo-szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia świetlic oraz
punktów opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz w zakresie readaptacji i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych,
d. doradztwo związane z poprawą kondycji fizycznej;
e. sprzedaż przedmiotów darowizny.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji zadań
statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów
wartościowych;
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
7) prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 11.
1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone
na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim
wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd
Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12.
Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie
organów Fundacji 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 Fundacji 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 Fundacji lub
pracowników Fundacji 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
Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Całość dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczana będzie na
realizację statutowych celów Fundacji.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi
podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
2) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
3) 58.11.Z Wydawanie książek.
4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
5) 63.12.Z Działalność portali internetowych.
6) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
7) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
8) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania.
9) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
10) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
11) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
12) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
13) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
14) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
15) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
16) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
17) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
18) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
19) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 14.
Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§ 15. Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni jego Członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji
w drodze pisemnej decyzji przedstawione Zarządowi bądź poszczególnym Członkom Zarządu.”
§ 16.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach, które zgodnie ze Statutem nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz
likwidacją Fundacji.
3. Zarząd, w przypadku kolegialnego składu, podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał –
zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu musza być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.”
§ 17. Sposób reprezentacji
Fundację reprezentuje i działa w jej imieniu oraz składa oświadczenia woli każdy z członków Zarządu.
§ 17a.
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób,
które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań z działalności Zarządu
Fundacji;
b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji;
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
d) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
e) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
g) zmiana statutu Fundacji;
h) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji
Fundacji.
1.
2.
3.
4.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 18. Zmiana Statutu
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. O zmianę statutu Fundacji może do Fundatora wnioskować
Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona
i określonych w akcie założycielskim.
§ 19. Połączenie z inną fundacją
Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 20. Likwidacja Fundacji
1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach lub w sytuacji, o
której mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o fundacjach, decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator na
wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zarządu. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać
także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może
być przeznaczony jedynie na cele non profit.
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
§ 21.
Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.

