STATUT FUNDACJI “POLSKA SIATKÓWKA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Polska Siatkówka", zwana dalej „Fundacją", ustanowiona przez Polski Związek Piłki
Siatkowej z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 stycznia 2006 r.
przez asesora notarialnego Mariusza Białeckiego zastępcę Notariusz Aleksandry Zapart,
prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 57 lok. 6, rep. A nr 307/2006
działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r.,
nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem".
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
§4
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem „Polska Siatkówka" i znakiem Fundacji w środku.

§5
Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa i Statutem oraz celem w
jakim Fundacja została ustanowiona sprawuje minister właściwy do spraw sportu.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest podejmowanie i wspierane inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki
siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków rozwoju piłki siatkowej, w szczególności
poprzez:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2) ustanawianie i finansowanie nagród i stypendiów dla podmiotów przyczyniających się w
szczególny sposób do realizacji celów Fundacji;
3) wydawanie książek, podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce
siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry
trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w
powyższym zakresie;
4) organizowanie i finansowanie meczów i turniejów piłki siatkowej;
5) wspomaganie działalności programowej klubów oraz terenowych organizacji, których
celem jest popularyzacja piłki siatkowej;
6) organizowanie i finansowanie budów, remontów i wyposażenia obiektów przeznaczonych
do gry w piłkę siatkową;
7) wspieranie, w tym także materialne, zawodników oraz ich rodzin, którzy w wyniku
nieszczęśliwych wypadków stracili możliwość profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej;
8) inicjowanie oraz wspieranie ruchów społecznych wokół celów Fundacji.
§ 6a
1. Fundacja prowadzi działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
2. Forma odpłatna działalności obejmuje cele działań Fundacji wymienione w § 6 punkt 3) i 4)
Statutu. W ramach działalności pożytku publicznego, pozostałe formy tej działalności, wymienione
w § 6 Statutu, są wykonywane nieodpłatnie.
3. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego mogą służyć wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych określonych w Statucie Fundacji.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§8
Dla realizacji swoich celów Fundacja gromadzi środki finansowe ze źródeł i w sposób wskazany w
statucie.
§9
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Fundacja prowadzi działalność wyłącznie dla realizacji celów określonych w § 6 Statutu.
2. Fundacja, po uzyskaniu stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzi
działalność organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Majątek Fundacji powiększają:
1) subwencje, darowizny, spadki, zapisy;
2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym odsetki bankowe od wkładów
pieniężnych;
4) inne wpływy i dochody.
§ 11
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód wypracowany
przez Fundację przeznaczany jest na realizację celów Fundacji określonych w § 6 statutu.
§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 13
1. Przysporzenie majątkowe dokonane na rzecz Fundacji może być uhonorowane poprzez
odnotowanie tego faktu w wydawnictwach Fundacji oraz przekazanie darczyńcy dyplomu
honorowego.
2. Podmioty, które dokonają na rzecz Fundacji jednorazowej lub łącznych darowizn, których
wartość wynosić będzie co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) Euro, uzyskają, o ile wyrażą
stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
§ 14
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 bliskim”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów 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 Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
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
ORGANY FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji;
3) skreślony
§ 16
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§ 17
Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu osób powoływanych na czas nieoznaczony przez
Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
§ 18
Prezydium Polskiego Związku Piłki Siatkowej przysługuje prawo odwołania każdego z członków
Rady Fundacji w każdym czasie.
§ 19
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
§ 20
Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 22
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący,
z wyjątkiem pierwszego posiedzenia Rady Fundacji, które zwołuje Prezes Zarządu Fundacji
ustanowiony przez Polski Związek Piłki Siatkowej w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
§ 23
1. Członkowie Rady Fundacji wykonują swoje czynności osobiście.
2. Funkcje w Radzie Fundacji sprawowane są honorowo.
3. Sprawy zwrotu wydatków poczynionych przez członków Rady Fundacji w związku z pełnieniem
funkcji określa regulamin zatwierdzony przez Radę.
§ 24
O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę członków obecnych.
§ 25
1. Do właściwości Rady należy:
1) określanie programów długofalowych oraz zatwierdzanie rocznych planów Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który
powołany jest przez Polski Związek Piłki Siatkowej w oświadczeniu o ustanowieniu
Fundacji,
3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
5) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
6) ustalanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
7) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 32, 34 oraz 38 statutu,
9) ocena realizacji celów Fundacji.
2. Do wykonywania kompetencji określonych w ust. 1 pkt 6 i 7 Rada Fundacji może w drodze
uchwały upoważnić Przewodniczącego.
§ 26
Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji.
§ 27
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony
przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany jest przez Polski Związek
Piłki Siatkowej w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28
Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także członka Zarządu powołanego
przez Polski Związek Piłki Siatkowej w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.
§ 29
1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2) przedkłada Radzie Fundacji projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, jak
również wnioskuje o podjęcie innych uchwał w sprawach należących do właściwości Rady,
3) przedstawia Radzie Fundacji w terminie do 15 kwietnia coroczne sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły,
4) sprawuje Zarząd majątkiem Fundacji,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) ustala regulamin Biura Fundacji
7) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i
nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 30
W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
§ 31
W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj
członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 32
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 33

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji większością co najmniej trzech
czwartych głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków Rady. Do skuteczności zmiany
Statutu wymagana jest uchwała Zarządu PZPS.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 35
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 36
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością trzech czwartych głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków Rady, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 37
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 38
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej
większością trzech czwartych głosów w obecności nie mniej niż połowy członków Rady.
§ 39
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej.

