STATUT FUNDACJI MENTOR
(Tekst jednolity na dzień 14 maja 2019r.)
Dział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Aktem notarialnym Repetytorium A nr 3227/2017, sporządzonym w dniu 14.09.2017r. w
Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 4/1 ustanowiona została Fundacja o nazwie: FUNDACJA
MENTOR, zwana dalej Fundacją. Fundacja została ustanowiona przez Beatę i Marka Kaliszek
zamieszkałych w Toruniu ul. Tartaczna 70.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
5. Fundacja prowadzi działalność na podstawie postanowień niniejszego Statutu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym – ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach.
§2
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.
§5
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację
lub dla samej Fundacji.

Dział II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Celami Fundacji są:
1)
2)

Promowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, aktywności ruchowej, w
szczególności łyżwiarstwa figurowego,
Wspieranie talentu, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionych w
poszczególnych dziedzinach sportu, w szczególności łyżwiarstwa figurowego

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Upowszechnianie wiedzy na temat łyżwiarstwa figurowego oraz innych form
aktywności ruchowej.
Propagowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej jako metody przeciwdziałania
otyłości oraz innym zaburzeniom żywienia, przeciwdziałania depresji oraz jako formy
rehabilitacji
Promowanie łyżwiarstwa figurowego jako formy fakultatywnej w nauczaniu
wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach.
Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności, w tym tanecznych
i aerobowych, jako metody poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej.
Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z
aktywności ruchowej, propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się,
Przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu poprzez promowanie
aktywnego spędzania czasu,
Upowszechniania wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej,
Upowszechnianie wiedzy w zakresie funkcjonowania służb działających na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego (straż pożarna i ochotnicza straż pożarna,
policja, służby celne, służby więzienne, itp.),
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,
Organizowanie pomocy na rzeczy funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych
oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej albo poszkodowanych w
wyniku pełnienia obowiązków służbowych.

2. Fundacja realizuje swoje cele przez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

współpracę z klubami sportowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, organami
administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi
prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń, warsztatów,
organizowanie zawodów i konkursów;
prowadzenie działalności edukacyjnej, rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych,
szkolenie i doskonalenie umiejętności instruktorów i trenerów;
organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów i innych imprez dla dzieci i młodzieży,
rodzin; organizowanie imprez rekreacyjnych;
organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji,
inwestowanie tych środków oraz ich wydatkowanie zgodnie z celami Fundacji,
sponsorowanie klubów sportowych, programów i wydarzeń promujących cele
Fundacji,
członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji,
wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność związaną z celami Fundacji,
współpraca z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi oraz
jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
umożliwiającym realizację celów Fundacji,
udzielanie pomocy finansowej i merytorycznej organizacjom zrzeszającym osoby
poszkodowane w związku z pełnieniem obowiązków służbowych lub uprawianiem
sportu w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji,
promowanie działalności na rzecz wspierania podopiecznych Fundacji przez
organizowanie kampanii społecznych,
organizowanie akcji promujących działalność służb działających na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego,

16)
17)
18)

organizowanie działań obejmującą wzajemną pomoc osobom poszkodowanym w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych lub ich rodzin,
podejmowanie inicjatyw ustawodawczych oraz opiniowanie projektów aktów
prawnych w obszarze związanym z działalnością Fundacji,
organizowanie lub finansowanie pomocy prawnej poszkodowanym w związku z
pełnieniem obowiązków służbowych lub członkom ich rodzin.
§8

1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
Dział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji tworzy Fundusz założycielski Fundatorów w kwocie 10 000,00 zł, oraz
środki finansowe, dochody, wartości materialne, prawne, prawa majątkowe, nieruchomości i
ruchomości oraz środki nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji,
zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za
granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja może pozyskiwać środki z przychodów uzyskanych z tytułu inwestowania środków
finansowych Fundacji, w szczególności z dochodów z odsetek i depozytów bankowych,
nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
5. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być w szczególności środki płatnicze,
papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest
wyodrębniona od działalności statutowej.
§ 10
Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być
użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12
Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz 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;
3. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich;
Dział IV
Organy Fundacji
§ 13
Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji
§17.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku
tajnego głosowania pozostałych jej członków.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia/stosunku
służbowego,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§18.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy składu Zarządu - w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym
celu specjalistów.
§19.
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członów Zarządu, zawieranie z
nimi umów o pracę,
4) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
5) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych,
7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów obowiązujących w Fundacji,
8) zmiana statutu lub celu Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 19
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od jednego do trzech osób, w tym Prezesa
Zarządu.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji na okres 4 lat.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji i Rady Fundatorów.
2. Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) sprawuje bieżący zarząd majątkiem Fundacji,
3) podejmuje uchwały w sprawach wewnętrznych Fundacji nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji,

4) przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje,
5) sporządza i przedkłada Radzie Fundacji okresowe i roczne sprawozdanie finansowe,
6) ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Rady Fundacji,
7) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Radzie Fundatorów,
8) tworzy i likwiduje oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą
Rady Fundacji,
9) organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd jest zobowiązany do uzyskiwania zgody Rady Fundacji w formie uchwały na wydatki
powyżej 50.000,00 zł.
§ 21
1. Prezes Fundacji, zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa: Prezes Zarządu – gdy Zarząd jest
jednoosobowy albo dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik
powołany przez Zarząd – gdy Zarząd jest wieloosobowy.
§ 22
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

Dział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
§ 23
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi
przepisami i niniejszym statutem w następujących dziedzinach:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozostała działalność związana ze sportem
Działalność obiektów sportowych
Działalność klubów sportowych
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Działalność wspomagająca edukację
Działalność organizatorów turystyki
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

15.
16.
17.

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Pomoc społeczne bez zakwaterowania.
§ 24

1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
organizacyjnie zakłady.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej
celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 23 podejmuje
Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie Fundacja uzyska wymagane
zezwolenia, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
6. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalność gospodarczej przeznaczona jest
kwota 5 000,00 zł.
Dział VI
Postanowienia szczególne
§ 25
Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.

