STATUT
FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ „DAR ŚLĄSKA”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA ŻEGLARSKA „DAR ŚLĄSKA”, zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez JERZEGO OBERSKIEGO, zwanego dalej

Fundatorem, aktem

notarialnym w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Nowak, Tychy, ul. Budowlanych 59 w dniu
18.05.2012 r., działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tychy, woj. śląskie.
2. Fundacja może posiadać 3 (trzy) oddziały terenowe we Wrocławiu, Opolu i Katowicach
powoływane i odwoływane Uchwałą Zarządu Fundacji.
3. Oddziały za zgodą Zarządu Fundacji tworzą Filie oddziałów terenowych na terenie swych
województw tzn. Wrocław – woj. dolnośląskie, Opole – woj. opolskie, Katowice – woj.
śląskie w zależności od potrzeb.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym przy
realizacji wypraw morskich Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W zależności od potrzeb Fundacja może tworzyć zakłady, filie i inne jednostki
organizacyjne, a także przystępować do spółek i innych fundacji poza obszarem Śląska.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym Jej nazwę, adres siedziby, ewentualnie
oddziałów terenowych i filii oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja
może używać wyróżniającego Ją znaku graficznego i innych oznaczeń.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, puchary i przyznawać je wraz z dyplomami,
nagrodami wyróżnionym osobom prawnym i fizycznym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Fundacja została powołana w celach:
1. Propagowania i rozwoju żeglarstwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Morskiego wychowania młodzieży ze Śląska.
3. Rozwoju i promocji Ligowych Regat Żeglarskich na akwenach polskich.
4. Budowy jachtu pełnomorskiego; kecz (80,00 m2 powierzchni żaglowej) i wyprawy nim
dookoła świata (2016 r.).
5. Budowy żaglowca, bark (750,00 m2 powierzchni żaglowej) i wyprawy nim dookoła
świata (2022 r.).
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz działalności statutowej
w tym budowy jachtu pełnomorskiego i żaglowca oraz zorganizowania wypraw
pełnomorskich dookoła świata i dalszej eksploatacji tych jednostek pływających
w wyprawach;
b) organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych związanych z celami Fundacji;
c) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
d) współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami
państwowymi i społecznymi, których działania są zbieżne z celami Fundacji lub
członkostwo w takich podmiotach;
e) przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których
działania wspierają promocję celów Fundacji;
f)

inne działania służące realizacji celów statutowych.

§9
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi
osobami fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nie posiadającymi osobowości
prawnej.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać polskim i zagranicznym
osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej,
których działania zbieżne są z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10
Majątek fundacji stanowi Jej fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwatysiącepięćsetzłotych 00/100), z czego 1.000,00 zł (jedentysiączłotych 00/100) jest przeznaczone
na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji stanowią:
a) środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku Jej działania;
b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych osób
fizycznych i prawnych, a także od jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
w formie rzeczowej lub pieniężnej w złotych polskich lub w walucie obcej;
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e) dochody z kapitałów pieniężnych;
f)

dochody z działalności gospodarczej;

g) dochody z odsetek bankowych;
h) papiery wartościowe.
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów
statutowych.
5. Środki trwałe Fundacji mogą zostać zbyte, jeżeli służy to celom Fundacji.
6. Statut niniejszy zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania 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) wykorzystania 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 ze statutowego celu
Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 13
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie:
1. Szkolenia żeglarskiego.
2. Transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego.
3. Transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego.
4. Wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
5. Wydawanie książek.
6. Produkcji łodzi wycieczkowych i sportowych.
7. Sprzedaż detaliczna w sklepach żeglarskich.
8. Działalność agencji Reklamowych.
9. Produkcji statków i konstrukcji pływających.
10. Organizacji regat, spływów, rejsów i innych imprez sportowych.

11. Wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
12. Naprawy i konserwacji statków i łodzi.
13. Działalności organizatorów turystyki.
14. Nauki jazdy kat. B i C.

§ 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.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
4. Zakres działania zakładów, zakres uprawnień i obowiązków ich kierowników, rozmiarów
zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie dla pracowników
zakładów uchwalany jest przez Zarząd Fundacji.
5. Fundacja prowadzi działalność wg opracowanych planów. Działalność gospodarcza
powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony
będzie na finansowanie działalności statutowej.
6. Zasady gospodarki finansowej

i ewidencji księgowej prowadzone są zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE FUNDACJI
§ 15
1. Fundator podejmuje następujące decyzje:
a) powoływanie pierwszej Rady Fundacji i pierwszego Zarządu Fundacji;
b) uzupełnianie składu Rady w przypadku braku minimalnej liczby członków Rady
Fundacji;
c) wskazywanie kandydatów na członków Rady Fundacji i członków Zarządu Fundacji;
d) udzielanie zgody na zmianę statutu Fundacji;
e) udzielanie zgody na połączenie z inną Fundacją;
f)

udzielanie zgody na likwidację Fundacji;

g) udzielanie zgody na podpisywanie umów, których kwota przekracza wartością
100.000,00 zł (stotysięcyzłotych 00/100).

2. W przypadku powstania przyczyn wyłączających możliwość działania Fundatora, które
uniemożliwiają wykonywanie przez niego statutowych uprawnień, jego wszelkie prawa
przejmuje jedna osoba, wskazana przez krąg spadkobierców Fundatora.
3. Do przyczyn o których mowa w pkt. 2 należą: śmierć Fundatora, jego zaginięcie, utrata
zdolności do czynności prawnych, inne przyczyny wyłączające możliwość działania.
4. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
5. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego

organu,

z

wyjątkiem

udokumentowanego

zestawu

wydatków

związanych

z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży służbowych
i delegacji.
RADA FUNDACJI
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków.
3. 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.
4. W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

odwołanie

członka

Rady

i

przez

to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo

w

Radzie

Fundacji

ustaje

w

przypadku

pisemnej

rezygnacji

z członkostwa zgłoszonej do Przewodniczącego Rady lub śmierci członka Rady,
ewentualnie utraty praw obywatelskich.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji za Jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkowstwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji
lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentując Ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
9. Kadencja Rady Fundacji trwa 6 (sześć) lat.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 (dwa) razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 18
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań lub bilansu
z działalności i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu, zatwierdzaniu
połączenia z inną Fundacją lub decyzji o likwidacji Fundacji po akceptacji Fundatora.
§ 19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawiona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) osób powoływanych przez Radę
Fundacji na (5) pięcioletnią kadencję. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator
na (5) pięcioletnią kadencję. Fundator z mocy statutu wchodzi w skład Zarządu.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „KOMANDORA
FUNDACJI” .

4. Zarząd Fundacji w całości lub Jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem Kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony
członkostwa w Zarządzie Fundacji.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i ustalanie wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów;
f)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji,
połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów
Jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw,
o wyniku decyduje głos Prezesa.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą 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 31 marca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Zarząd zgodnie z przepisami
prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
8. Prezes

samodzielnie

lub

dwaj

inni

Członkowie

Zarządu

działający

wspólnie

są upoważnieni do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji oraz
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji.
9. Działaniami Zarządu kieruje Prezes. Prezes jako najwyższy rangą Członek Zarządu
przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji. Prezes składa Zarządowi
sprawozdania ze wszystkich kwestii, o jakich posiada wiedzę i które mogą mieć wpływ
na Fundację.
10. Dla osiągnięcia najwyższej wydajności działań Fundacji, Zarząd uprawniony jest
do powołania komisji stałych i komisji ad-hoc, składających się ze swoich członków lub
osób spoza Zarządu oraz powołania Pełnomocników Zarządu do zadań specjalnych.

Skład i regulamin działania komisji określone zostaną przez Zarząd w każdym przypadku
powołania takiej komisji.
11. Posiedzenia Zarządu zwoływane będą w zależności od potrzeb.
12. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Członek Zarządu – Fundator wskazuje pośród
pozostałych Członków Zarządu Skarbnika Fundacji i Sekretarza Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
HONOROWA KOMANDORIA FUNDACJI, LOŻA KAPITANÓW I RADA KAPITANÓW

§ 22
1. Zarząd może powołać do Honorowej Komandorii Fundacji osoby fizyczne lub
reprezentantów osób prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne
zasługi dla społeczeństwa oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji lub
wybitne zasługi dla ŻEGLARSTWA, SPORTU I TURYSTYKI.
2. Zarząd podejmuje decyzję co do odwołania Członka Honorowej Komandorii Fundacji
z następujących przyczyn:
a) działalności sprzecznej z prawem lub niniejszym statutem;
b) rezygnacji pisemnej Członka Honorowej Komandorii Fundacji;
c) działalności szkodzącej Fundacji;
d) bez podania przyczyn.
3. Uprawnienia Honorowej Komandorii Fundacji nie wykraczają poza świadczenie pomocy
na rzecz Fundacji na wniosek Zarządu.
4. Zarząd powołuje tzw. LOŻĘ KAPITANÓW jako wieloosobowy zespół ekspercki
i doradczy w sprawie wypraw, rejsów i innych działań logistycznych i (3) trzyosobową
RADĘ KAPITANÓW jako organ nadzorczy i opiniotwórczy dla LOŻY KAPITANÓW:
a) na czele LOŻY KAPITANÓW Zarząd ustanawia Szefa Loży Kapitanów na czas (5)
pięcioletniej kadencji i Zastępcę Szefa Loży Kapitanów również na czas (5)
pięcioletniej kadencji;
b) niezbędnym warunkiem objęcia funkcji Szefa Loży Kapitanów i Z-cy Szefa Loży
Kapitanów jest posiadanie patentu i stopnia kapitana żeglugi jachtowej;
c) przy oddziałach terenowych LOŻA KAPITANÓW powołuje KAPITANATY tj. Kapitanat
Wrocław, Kapitanat Opole i Kapitanat Katowice;
d) kadencja Rady Kapitanów trwa 6 (sześć) lat.
5. Wspólnym posiedzeniom Honorowej Komandorii Fundacji, Loży i Rady Kapitanów
przewodniczy Komandor Fundacji i jednocześnie Prezes Fundacji Żeglarskiej „DAR
ŚLĄSKA” – Jerzy Oberski w organizacji Fundator, następnie każdy kolejny Prezes
powoływany przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
§ 23
ZMIANA STATUTU
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji oraz
Fundatora. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.
§ 24
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Organem decyzyjnym w sprawach połączenia z inną fundacją jest Zarząd, przy czym
jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Radę zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. SPORTU
i TURYSTYKI.

§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji
o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
ŚWIĘTEM FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ „DAR ŚLĄSKA” ustanawia się dzień 20 maja
na pamiątkę zakończenia rejsu SOLO NON STOP DOOKOŁA ŚWIATA kpt Henryka Jaskuły
z Gdyni do Gdyni (w latach 1979 – 1980) na S/Y „DAR PRZEMYŚLA”, typu kecz (80 m2
powierzchni żaglowej).
§ 29
Ustanawia się w dniu 15 sierpnia coroczne Regaty Memoriałowe im. Franciszka Szeremeta
w klasie otwartej rozgrywane na Jeziorze Paprocańskim w Tychach.
§ 30
W pozostałych kwestiach nie ujętych w statucie decyzyjny jest Zarząd Fundacji.
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji i uzyskania przez nią osobowości
prawnej.

Niniejszy statut został uchwalony dnia 25.05.2012 r.

