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 Statut Fundacji  
  Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji    

 
§1 

Fundacja pod nazwą : „Fundacja Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji ”  zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona zostaje przez: - Związek Harcerstwa Polskiego – Komendę Chorągwi Krakowskiej 
zwanym dalej Fundatorem, uchwałami Komendy Chorągwi nr 19,  20  z dnia  17 stycznia  2008  roku. 
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów  prawa  oraz  niniejszego  Statutu. 

 
§2 

Fundacja  posiada  osobowość  prawną.  
 

§ 3 
1. Siedzibą  Fundacji  jest  miasto  -  Kraków   
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także dla  właściwego 

realizowania celów  statutowych  Fundacja  może  prowadzić  działalność  poza  granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 4 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz  inne dane wymagane 
przepisami  prawa. 
 

§ 5 
Fundacja   może   ustanawiać  odznaki  i  medale  honorowe  i  przyznawać  je  wraz  z  innymi  
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez 
Fundację lub dla samej  Fundacji.  
 

§ 6 
Celami   Fundacji są: 
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie  szans  tych  rodzin  i  osób; 
2) ochrona  i  promocja  zdrowia;  
3) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, przy prowadzeniu rehabilitacji i rewalidacji, a także 

resocjalizacji  dzieci  nieprzystosowanych; 
4) wspomaganie  i  organizacja  pomocy  na  rzecz  nauki,  edukacji,  oświaty  i  wychowania; 
5) wspieranie  różnych  form  edukacji  kadry  harcerskiej; 
6) organizacja  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży ; 
7) organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki oraz bazy turystycznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem  walorów  turystycznych  regionu  Małopolski; 
8) organizacja,  promocja  różnorodnych  form  kultury  fizycznej  i  sportu;  
9) krzewienie  kultury,  sztuki, ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji; 

10)  ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  ekologii; 
11) promocja porządku  i  bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 
12) upowszechniane i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających  rozwój  demokracji; 
13) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania 

na  rzecz  regionu  Małopolski  i  miasta  Krakowa; 
14) organizacja  i  promocja  i  wolontariatu; 
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15) wspieranie finansowe, materialne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Krakowska. 

 
§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizację wypoczynku i aktywności sportowej wolnej od patologii społecznych oraz   

promowanie  zasad  bezpiecznego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży. 
2. Organizację  konferencji,  sympozjów,  szkoleń,  warsztatów. 
3. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem 
społeczeństwa    obywatelskiego,   kwestią   edukacji,   sprawami   oświaty    lub   problematyką   
dzieci  i  młodzieży. 

4. Współpracę z polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi osobami prawnymi, w szczególności 
organizacjami  pozarządowymi  o  tym  samym  lub  podobnym  co  Fundacja  charakterze. 

5. Organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym ludzi 
nauki,  kultury,  oświaty,  kultury  fizycznej  i  biznesu  w  kraju  i  za  granicą. 

6. Integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół 
problematyki  edukacyjno - społecznej. 

7. Inspirowanie  dokonań  twórczych  naukowych  i  gospodarczych  na  rzecz  harcerstwa. 
8. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, 

naukowej,  wydawniczej. 
9. Organizowanie  wyjazdów  studyjnych. 
10. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach młodzieżowych realizujących cele 

zbieżne  z  celami  Fundacji. 
11. Organizację  przedsięwzięć  związanych  z  rozwojem  kultury,  kultury  fizycznej  i  sportu,  

turystyki. 
12. Organizację  letniego  i  zimowego  wypoczynku  w  formach  i  miejscach  dostępnych  Fundacji. 
13. Organizację  przedsięwzięć  związanych  z  ochroną  środowiska  naturalnego. 
14. Organizację  i  prowadzenie  kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego.  
15. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy  do realizacji celów 

statutowych. 
16. Podejmowanie zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie 

działalności charytatywnej i opiekuńczej. 
17. Prowadzenie  działania   na   rzecz   osób   niepełnosprawnych,   a   w   szczególności  rehabilitację  

i   rewalidację   dzieci   niepełnosprawnych,  a    także   resocjalizację  dzieci   nieprzystosowanych   
      społecznie. 
18. Prowadzenie  kształcenie  kadry  instruktorskiej. 
19. Tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, 

naukowo - badawczych  i  kulturalnych. 
20. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

prowadzenie działań  wspomagających  rozwój  demokracji. 
21. Stwarzanie  warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 

podziałami rasowymi,  narodowościowymi  i  wyznaniowymi. 
22. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, 

sprawiedliwości,  demokracji,  samorządności,  równouprawnienia,  tolerancji  i  przyjaźni. 
23. Upowszechnianie wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację, 

kształtuje  potrzeby   kontaktu   z   nieskażoną   przyrodą,   organizuje   przedsięwzięcia   związane 
z   ochroną   środowiska  naturalnego. 

24. Organizowanie   przedsięwzięć  związanych  z  rozwojem  zainteresowań  i  specjalności,  
działalnością  w  zakresie  kultury,  kultury  fizycznej  i  sportu  oraz  turystyki  i  krajoznawstwa. 

25. Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych,  antyalkoholowych i  przeciwdziałających 
uzależnieniom. 

26. Troszczenie  się  o  tradycje  i  dziedzictwo narodowe,  kształtowanie  postawy  patriotyczne. 
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27. Działania  na  rzecz  promocji  zdrowego  trybu  życia  oraz  ochrony  zdrowia. 
28. Przygotowanie członków  fundacji  do  aktywności  na  rynku  pracy. 
29. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu 

zamieszkania. 
30. Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i informacyjnej.   
31. Organizowanie imprez okolicznościowych zamkniętych oraz ogólnodostępnych. 

 
§ 8 

Fundacja może, dla realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, być 
członkiem międzynarodowych  organizacji  pozarządowych. 

 
§ 9 

Fundusz założycielski Fundacji, stanowi wkład pieniężny w  kwocie zł 10 000 (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych)  wniesiony  przez   Fundatora  –  Założyciela.  
 

§ 10 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych.  
 

§ 11 
1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z: 

a)   darowizn,  spadków  i  zapisów, 
b)   dotacji,  grantów  i  subwencji, 
c)   dochodów  ze  zbiórek  i  imprez  publicznych, 
d) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego  
       w  użytkowaniu  Fundacji, 
e)   dochodów  z  praw  majątkowych  przekazanych  Fundacji, 
f)   odsetek  od  lokat  pieniężnych,  papierów  wartościowych, 
g)   dywidend  i  zysków  z  akcji  i  udziałów  w  spółkach  prawa  handlowego, 
h)   dochodów ze sprzedaży towarów i usług. 
i)    innych  wpływów  i  dochodów. 

 
§ 12 

1.Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych   
   i  w  papierach  wartościowych. 
2.Dochody uzyskane z majątku  Fundacji  przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych. 

 
§ 13 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów  Fundacji,  o  ile  ofiarodawca  nie  postanowił  inaczej. 
 

§ 14 
Fundacja  odpowiada  za  swe  zobowiązania  całym  swoim  majątkiem. 
 
 

§ 15 
Osoby fizyczne lub prawne, które dokonywały na rzecz Fundacji darowizn lub subwencji albo innych 
świadczeń jednorazowo lub  łącznie  w  wysokości  co  najmniej  10 000 zł  lub  równowartości  tej  
kwoty  w  innej  walucie,  uzyskują,  o  ile  wyrażą  stosowne  życzenie,  tytuł  Honorowego  Sponsora  
Fundacji. 
 

§ 16  
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1. W Fundacji zabrania się: 
A./ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów             
Fundacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

B./ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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; 

C./ wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 
statutowego celu organizacji;  

D./ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 
§ 17 

1. Fundacja  działa  na  podstawie  budżetu. 
2. Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  księgową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  

 
                                                                            § 18 

Rokiem  obrachunkowym  jest  rok  kalendarzowy.  
 

§ 19 
Organami Fundacji są: 

1. Zarząd  Fundacji. 
2. Rada  Fundacji . 
 

                                                                                               § 20 
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji są Ośrodki Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji. 
 

§ 21 
1. Zarząd   Fundacji   kieruje  działalnością   Fundacji,  zarządza  jej  majątkiem  i  reprezentuje  ją  na   
    zewnątrz.  
2. Zarząd  Fundacji : 

a) opracowuje, budżet, roczne i wieloletnie plany jej działania; 
b) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji; 
c) powołuje,  likwiduje,  koordynuje  i  nadzoruje  pracę  terenowych  jednostek  

organizacyjnych  i   gospodarczych  oraz  ocenia  ich  działalność;  
d) powołuje  i  odwołuje  kierowników  jednostek  organizacyjnych  i  gospodarczych  

Fundacji; 
 
 
 
 
e) za zgodą Rady Fundacji podejmuje uchwały o zaciąganiu zobowiązań, zbyciu, obciążeniu 

majątku  nieruchomego  Fundacji; 
f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
g) ustala wielkość  zatrudnienia  i  wysokość  środków  na  wynagrodzenie  dla  pracowników  

Fundacji; 
h) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – 

gospodarczej; 
i) podejmuje  decyzje  o  przystąpieniu  do  spółek  i  fundacji; 
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j) tworzy fundusze celowe przeznaczone na finansowanie określonych rodzajów działalności 
gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Stworzenie takiego funduszu wymaga 
akceptacji Rady  Fundacji; 

k) podejmuje  wszelkie  decyzje  nie  zastrzeżone  dla  Rady  Fundacji. 
 

§ 22 
Zarząd  Fundacji  składa  się  z  minimum  3 - ech  członków,  w  tym  Prezesa  Zarządu 
powoływanych  i  odwoływanych  przez  Radę  Fundacji. 

 
§ 23 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek 
zarządu. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzaju 
spraw, za  których  prowadzenie  będą  osobiście  odpowiedzialni  wobec  Fundacji. 

3. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  się  w  miarę  potrzeby,  nie  rzadziej  niż  raz  w  kwartale. 
 

§ 24 
1. Uchwały   Zarząd   podejmuje   zwykłą   większością   głosów   przy   obecności   co   najmniej  
      1/2 członków,  z  zastrzeżeniem  odmiennych  postanowień  niniejszego Statutu.  W  przypadku  
       równej  ilości  głosów  decyduje  głos  Prezesa. 
2. Głosowania  są  jawne. 
3. Uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków 

zarządu. 
 

§ 25 
1. Członkowie   zarządu   pełnią   swoje   funkcje   na  podstawie  umowy  o  pracę  lub   w  

oparciu o   inną   podstawę   określającą   ich   prawa   i   obowiązki. 
2. Wszelkie  umowy  z  członkiem  Zarządu  zawiera  upoważniony  przez  Radę  Fundacji  

członek Rady  Fundacji. 
 

§ 26 
Rada  Fundacji  sprawuje  funkcje  kontrolne,  doradcze,  opiniodawcze  i  nadzorcze . 
 

§ 27 
1. Do  kompetencji  Rady  Fundacji  należy  w  szczególności: 

a. powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zarządu; 
b. zatwierdzanie  rocznych  planów  działalności  Fundacji; 
c. zatwierdzanie  preliminarza  budżetu  rocznego  Fundacji; 
d. zatwierdzanie  projektów  przedstawianych  przez  Zarząd; 
e. przyjmowanie  okresowych  sprawozdań  z  działalności  Fundacji; 
f. wykonywanie  zadań  kontrolnych  w  stosunku  do  Zarządu; 
g. zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu oraz bilansu Fundacji i udzielanie zarządowi 

absolutorium; 
h. dokonywanie  zmian  w  Statucie Fundacji; 
i. likwidacja  Fundacji; 
j. podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przedstawionych  przez  Zarząd; 
k. ustalanie  wynagrodzenia  członków  zarządu  oraz  zasad  wynagradzania  pracowników  

Fundacji. 
 

§ 28 
1. Radę Fundacji tworzą członkowie w liczbie 3 -7 osób, powoływani i odwoływani przez 

Fundatora. 
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2. Nie  można  łączyć  funkcji  członka  Rady  Fundacji  z  członkostwem  w  Zarządzie  
Fundacji. 

3. Funkcje  członków  Rady  Fundacji  sprawowane  są  społecznie  bez  wynagrodzenia 
4. Członkowie  Rady Fundacji  nie  mogą: 
a) być członkami Zarządu  ani  pozostawać  z  nimi  w  stosunku  pokrewieństwa,  

powinowactwa   
      lub podległości  z  tytułu  zatrudnienia; 
b) być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  z  winy  umyślnej; 
c) otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  Radzie  zwrotu  uzasadnionych  kosztów  lub    

      wynagrodzenia   w   wysokości   wyższej   niż   określone   w   art. 8   pkt. 8   ustawy   z   dnia  
      03 marca 2000 r.  o  wynagradzaniu osób  kierujących  niektórymi  podmiotami  prawnymi   
      (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799,  z 2002 r. Nr 113, poz. 984  
oraz  z  2003 r. Nr 45, poz. 391  i  Nr 60, poz. 535). 

 
§ 29 

1. Rada  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego.  
2. Rada  pracuje  na  posiedzeniach,  które  odbywają  się  nie  rzadziej  niż  2  razy  w  roku. 
3. Posiedzenia  Rady  są  protokołowane. 
4. W  posiedzeniach  Rady  z  głosem  doradczym  uczestniczy  przedstawiciel  Zarządu. 

 
§ 30 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają na posiedzeniach zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej ½  członków Rady Fundacji. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Posiedzenia. 
 

      § 31 
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, następującą działalność gospodarczą: 
 
1. 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 
2. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
3. 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w    
wyspecjalizowanych sklepach 
4. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 
5. 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 
6. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
7. 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 
8. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
9. 55.20.Z – Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
10. 55.30.Z -  Pola kempingowe ( włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe 
11. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowania 
12. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 
13. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
14. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 
15. 58.11.Z – Wydawanie książek 
16. 58.13.Z – Wydawanie gazet 
17. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza 
18. 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
19. 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
20. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 
21. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 
22. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 



 8
 

23. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
24. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,  gdzie indziej niesklasyfikowane 
25. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 
26. 86.21.Z – praktyka lekarska ogólna 
27. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 
28. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej 
29. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
30. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
31. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 
     

§ 32 
1. Działalność z § 31 pkt 3 oraz 14 realizowana może być pod warunkiem że: 

a. występuje jedynie podczas imprez okolicznościowych o charakterze zamkniętym, 
b. na terenie i w czasie trwania imprezy nie będą eksponowane jakiekolwiek symbole 

harcerskie oraz nie będzie przebywać żadna grupa harcerska, 
c. na terenie obiektów zarządzanych przez fundację nie są eksponowane żadne reklamy 

zamocowane w sposób trwały, związane z działalnością opisaną w § 31 pkt 3 oraz 14 muszą 
być bezwzględnie usunięte podczas realizacji działań harcerskich. 

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące pkt 1 regulowane są przez Radę Fundacji w formie uchwały. 
 

§ 33 
1. Prowadzenie  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego  wymaga   

rachunkowego wyodrębnienia  tych  form  działalności  w stopniu umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów  i  wyników,  z  zastrzeżeniem  przepisów  o  rachunkowości. 

2. Postanowienia  ustępu 1  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  organizacyjnego   
      wyodrębnienia  działalności  pożytku  publicznego. 
 

§ 34 
1. Zmiana  statutu  nie  może  dotyczyć  istotnych  zmian  celów  Fundacji. 
2. Rada  Fundacji  może  podjąć  uchwałę  o  zmianie  niniejszego  statutu  fundacji  większością   
    2/3 głosów  w  obecności  co  najmniej  ½  członków  Rady  za  zgodą  Fundatora. 

 
§ 35 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie 
wyczerpania  się  środków  finansowych  i  majątku  Fundacji  za  zgodą  Fundatora. 

 
§ 36 

1. Decyzję  o  likwidacji Fundacji podejmuje  Rada Fundacji  w  drodze uchwały  podjętej   
      jednogłośnie  przy  obecności  2/3  członków  Rady. 
2.   Rada  wyznacza  likwidatora  Fundacji. 

 
§ 37 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji będzie 
przeznaczony na podobne cele.  

 


