
Statut Fundacji Oddaj Rower 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Oddaj Rower", dalej zwana ,,Fundacją", działa 
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie 
postanowień niniejszego statutu, dalej zwanego „Statutem".  

§ 2. 

Fundacja została ustanowiona przez Angelikę Zalewską i Kamila Bakoniuka, 
zwanych dalej ,,Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
Grzegorza Jańczuka w dniu 08 października 2020 roku, Repertorium A nr 
2244/2020.  

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest Białystok.  

§ 4. 

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.  

§ 5. 

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja 
może prowadzić działalność poza za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

§ 6. 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Fundacja może współpracować z krajowymi lub międzynarodowymi 
organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.  

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.  

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.  

5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji 
społecznych.  

§ 7. 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds.kultury fizycznej.  

§ 8. 



Fundacja może używać pieczęci, emblematów, odznak i znaków organizacyjnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  

§ 9. 
 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.  

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 10. 

Celami Fundacji są:  
 

a) pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
 

b) działalność charytatywna,  
 

c) promocja i organizowanie wolontariatu,  
 

d) wspieranie działań edukacyjnych i wychowawczych mających na celu 
podnoszenie bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym,  
 

e) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności sportów 
rowerowych wśród dzieci i młodzieży,  
 

f) popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa jako aktywnej formy 
wypoczynku.  

§ 11. 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego poprzez:  
 

a) wspieranie finansowe i rzeczowe osób, placówek i instytucji 
współpracujących z Fundacją w zakresie celów Fundacji, 
 

b) wspieranie darami rzeczowymi - rowerami lub akcesoriami - osób, 
placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o 
których mowa w § 10 - w zakresie celów Fundacji, 
 

c) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów 
Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i 
instytucjom, o których mowa powyżej w pkt a,  
 

d) działalność charytatywną,  



e) pomoc rzeczową i finansową dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz w trudnej sytuacji życiowej, 
 

f) organizowanie wydarzeń, spotkań, szkoleń, konkursów promujących cele 
Fundacji,  
 

g) organizowanie i wspieranie imprez sportowych, promocyjnych i 
edukacyjnych zbieżnych z celami Fundacji oraz przyznawanie nagród i 
odznaczeń,  
 

h) działalność wspomagającą naukę, edukację i wychowanie, w tym 
organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży,  
 

i) promocję i organizowanie wolontariatu,  
 

j) działalność edukacyjną i promującą cele Fundacji, w tym w szczególności 
działalność informacyjną  
 

k) prowadzenie programów stypendialnych i finansowanie stypendiów,  
 

l) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, klubami 
sportowymi, organizacjami  
 

m) organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.  

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 12. 

1. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w 
wysokości 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), która stanowi fundusz 
założycielski Fundacji.  

2. Fundusz założycielski został wniesiony przez Fundatorów w formie pieniężnej, tj. 
Angelikę Zalewską w kwocie 1100 zł oraz Kamila Bakoniuka w kwocie 1100 zł.  

3. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1 200 zł (słownie: tysiąc 
dwieście złotych) na prowadzenie działalności statutowej Fundacji oraz w kwocie  
1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej przez 
Fundację.  

§ 13. 

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów fundusz założycielski oraz 
wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa 
majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.  

2. Majątek Fundacji pochodzi z:  

a) świadczeń Fundatorów,  
 



b) darowizn, spadków, zapisów, 
 

c) odsetek bankowych,  
 

d) dotacji, subwencji, ofiarności publicznej,  
 

e) wpływów z działalności gospodarczej - jeżeli Fundacja prowadzi 
działalność gospodarczą,  
 

f) dochodów z majątku Fundacji.  
 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację (nadwyżka przychodów 
nad kosztami) jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową 
Fundacji.  
 
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca. Stosowne oświadczenie składa Zarząd 
Fundacji.  

§ 14. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych  

przepisach.  

 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych Fundacji.  

 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:  
 

a) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej - PKD 94.99.Z  
 

b) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej - PKD 88.99.Z,  
 

c) naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu transportowego - PKD 33.17.Z,3  
 

d) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych - 
PKD 85.59.B. e) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej - PKD 96.09.Z.  

 
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie 
wyodrębnionej.  
 
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 6. Pierwszy rok 
obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2021 r.  

§ 15. 



1. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.  

2. Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności 
materialnej swoim majątkiem za zobowiązania materialne Fundacji.  

3. Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na:  
 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji w 
stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników Fundacji 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",  
 

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

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, 
członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI 

§ 16. 

Organami Fundacji są:  

a) Zarząd Fundacji, oraz  
 

b) Rada Fundacji.  

A. Zarząd Fundacji  

§ 17. 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków.  
 
2. Zarząd Fundacji powołany jest przez Fundatorów.  
 
3. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.  



4. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony i pracuje w systemie 
bezkadencyjnym.  

5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes, powoływany przez Fundatorów.  

6. Prezes z grona członków Zarządu Fundacji może wyznaczyć wiceprezesa.  

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:  
 

a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
 

c) śmierci członka Zarządu Fundacji,  
 

d) odwołania członka Zarządu Fundacji przez Fundatorów. 
 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani 
przez Fundatorów.  
 

7. Członkami Zarządu Fundacji mogą zostać wybrane osoby, które nie były 
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego, lub przestępstwo skarbowe.  

§ 18. 

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na 
zewnątrz,  
 

b) opracowywanie planów działalności Fundacji,  
 

c) realizacja celów statutowych,  
 

d) sporządzanie budżetu i planów pracy oraz ich realizowanie,  
 

e) zarządzanie majątkiem Fundacji,  
 

f) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji, 
 

g) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności 
Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów - w każdym roku - Radzie 
Fundacji do zatwierdzenia,  

h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  
 



i) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,  
 

j) podejmowanie decyzji o współpracy lub członkostwie Fundacji w 
krajowych lub międzynarodowych organizacjach,  
 

k) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania 
osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad 
działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób 
zatrudnionych w Fundacji,  
 

l) wnioskowanie do Fundatorów o likwidację Fundacji.  

 

3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  

§ 19. 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na 4 miesiące.  

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes.  

3. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy 
członkowie Zarządu Fundacji.  

4. W posiedzeniu Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Rady 
Fundacji, Fundatorzy lub ich pełnomocnicy oraz inne zaproszone osoby z głosem 
doradczym.  
  
5. Zarząd Fundacji, w przypadku gdy jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w 
formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich 
członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Prezesa 
Zarządu.  

§ 20. 

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w 
imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji działający 
samodzielnie.  

B. Rada Fundacji  

§ 21. 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji.  

2. Rada Fundacji składa się z od 2 do 5 członków.  

3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.  



4. Rada Fundacji jest powoływana na 3 letnią kadencję, przy czym istnieje 
możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.  

5. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady wskazany przez 
Fundatorów, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 
zebraniom Rady Fundacji.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego 
Rady,  
 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  
 

c) śmierci członka Rady Fundacji,  
 

d) odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatorów.  

7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.  

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.  

9. 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.  

10. Członek Rady Fundacji nie może być równocześnie członkiem Zarządu 
Fundacji oraz nie może być zatrudniony w Fundacji.  

§ 22. 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  
 

a) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,  
 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji, 
 

c) ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji,  
 

d) dokonywanie kontroli finansowej Fundacji,  
 



e) zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego i informatycznego niezależnym 
instytucjom zewnętrznym, 
 

f) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu 
majątkowego Fundacji,  
 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z 
działalności oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,  
 

h) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji.  
 

i) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.  

§ 23. 

 

1. Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku.  
 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy 
albo na wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.  
 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. 
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.  
 

4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z 
inicjatywy Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub 
przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym 
charakterze.  
 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.  
 

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący przesyłając informację o 
terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem 
poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
 

7. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.  
 

8. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez 
niego członek Rady Fundacji. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co 
najmniej dwóch członków Rady Fundacji.  
 

ROZDZIAŁ. V. ZMIANA STATUTU 

§ 24. 

Zmiana Statutu wymaga decyzji Fundatorów podjętej w formie uchwały i przyjęcie 
tekstu jednolitego Statutu.  



ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 
celów. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmują Fundatorzy.  

§ 26. 

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

§ 27. 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały oraz 
ustalają procedurę likwidacyjną.  

§ 28. 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 
mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o 
zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celów, które są celami statutowymi 
Fundacji.  
 

 


