Statut fundacji
„I love Bridge”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja nosi nazwę „I love Bridge”.
§ 2.
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 3.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wielkopolski.
§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
§ 5.
1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele Fundacji
§ 6.
Celem Fundacji jest działalność w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie brydża
sportowego, a w szczególności:
1) wspieranie organizacji kolejnych edycji „Międzynarodowego Kongresu Brydża
Sportowego – Sława”;
2) wspieranie lokalnych inicjatyw organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) upowszechnianie wiedzy oraz popularyzacja dyscypliny brydż sportowy;
4) wspieranie instytucji działających na rzecz brydża sportowego, zwłaszcza
związków sportowych, klubów sportowych oraz placówek oświatowych;
5) wspieranie rozwoju techniki organizacji zawodów brydżowych.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej brydża sportowego;
2) prowadzenie, organizowanie i wspieranie turniejów brydża sportowego,
w szczególności „Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego – Sława”
i imprez towarzyszących;
3) organizowanie pracy oraz stwarzanie warunków działaczom, sponsorom
i sędziom działającym na rzecz celów statutowych Fundacji;
4) współpracę z innymi organizacjami realizującymi zbliżone cele, w szczególności
związkami i klubami sportowymi;
5) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne przedsięwzięć, które mogą się
przyczynić do osiągnięcia celów Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji
§ 8.
Na fundusz założycielski składa się wkład Fundatorów w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc
złotych).
§ 9.
Dochodami Fundacji są:
1)
2)
3)
4)
5)

dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych;
dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
przychody finansowe ze środków finansowych Fundacji;
wpływy z innych źródeł.
§ 10.

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz
na koszty działalności samej Fundacji.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników.

Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 11.

Władzami (organami) Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 12.
1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu
co najmniej połowy członków organu, o ile przepis szczegółowy nie stanowi
inaczej.
2. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na
żądanie któregokolwiek z członków organu. Uchwały władz mogą także zapadać
w głosowaniu drogą elektroniczną.
§ 13.
1. Nie można pełnić funkcji jednocześnie w obu organach Fundacji.
2. Mandat członka organu Fundacji wygasa z chwilą jego odwołania, złożenia
oświadczenia o rezygnacji oraz z chwilą śmierci. Mandat członka Zarządu Fundacji
wygasa również wraz upływem kadencji.
3. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka organu składa się w formie
pisemnej Przewodniczącemu Rady, a w przypadku niemożności – innemu
członkowi Rady.

Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji i zarazem organem kontroli
wewnętrznej.
2. Rada liczy od dwóch do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady.
3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a. kontrola nad całokształtem działalności Fundacji, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności działań;
b. kontrola bieżącej działalności Zarządu;
c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości;
d. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji
przygotowanych przez Zarząd;
e. powoływanie i odwoływanie członków organów;
f. udzielanie absolutorium członkom Zarządu po wygaśnięciu ich mandatów;
g. wydłużanie lub skracanie kadencji Zarządu;
h. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
4. W sprawach, w których ustawa oraz niniejszy statut nie określają właściwości
władz, podejmowanie decyzji należy do kompetencji Rady.

5. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji
w Radzie. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku
z pełnieniem funkcji w Radzie.
§ 15.
1. Członków Rady powołuje i odwołuje sama Rada bezwzględną większością głosów
przy udziale w głosowaniu co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
2. Członków Rady może także powoływać i odwoływać każdy z Fundatorów.
3. Mandat członka Rady powołanego do Zarządu zostaje zawieszony na czas
pełnienia funkcji w Zarządzie.
4. W przypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej statutowego minimum,
każdy z Fundatorów jest zobowiązany do uzupełnienia składu Rady.
§ 16.
1. Ze swego składu Rada powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady zwołuje zebrania Rady, zarządza głosowania, reprezentuje
Radę na zewnątrz oraz pełni inne funkcje przewidziane w niniejszym statucie.
3. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady jego
obowiązki pełni inny członek wybrany przez Radę.

Zarząd Fundacji
§ 17.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych
Fundacji;
c. zarządzanie majątkiem Fundacji;
d. uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. zawieraniu umów z kontrahentami;
g. sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;
h. zgłaszanie zmian danych Fundacji objętych wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego;
i. prowadzenie rejestru uchwał władz Fundacji.
4. Prezes Zarządu reprezentuje pracodawcę w stosunku do pracowników Fundacji.
5. Sprawozdania finansowe i merytoryczne podpisuje cały Zarząd Fundacji,
a w szczególności w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu
samodzielnie.
§ 18.

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 4 lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia przez Radę sprawozdania
finansowego za poprzedni rok obrotowy w roku kalendarzowym, w którym mija
czwarty rok kadencji Zarządu.
4. Rada może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji bezwzględną
większością głosów przy udziale w głosowaniu dwóch trzecich członków Rady.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu Rada Fundacji
ma obowiązek natychmiastowego powołania nowego Zarządu.
6. W przypadku gdy Zarząd działa bez Prezesa, Rada Fundacji ma obowiązek
powołać nowego Prezesa w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu
dotychczasowego Prezesa. W przypadku przekroczenia tego terminu Zarządowi
przysługuje prawo wyboru Prezesa spośród pozostałych członków Zarządu.
7. Pierwszy skład Zarządu powołuje jeden z Fundatorów.
§ 19.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
§ 20.
W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację
reprezentuje Przewodniczący Rady lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 21.
W przypadku śmierci któregokolwiek z Fundatorów wszelkie prawa przysługujące
Fundatorowi na podstawie niniejszego statutu przysługują spadkobiercom Fundatora.
Spadkobiercy Fundatora powinni wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać
będzie prawa przysługujące Fundatorowi.
§ 22.
Zmianę niniejszego statutu, w szczególności zmianę celów Fundacji, może uchwalić Rada
Fundacji większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy udziale w głosowaniu
dwóch trzecich członków Rady. Uchwała określa termin wejścia w życie tych zmian.
§ 23.
1. Likwidacja Fundacji może zajść w przypadkach określonych w ustawie.
2. Likwidację rozpoczyna uchwała o likwidacji podjęta przez Radę Fundacji
większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy udziale w głosowaniu
dwóch trzecich członków Rady.

3. W momencie podjęcia uchwały o likwidacji wygasają mandaty wszystkich
członków Zarządu.
4. Uchwała o likwidacji wskazuje osobę likwidatora.
5. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Prezesa Zarządu.
6. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zawiadomienie sądu rejestrowego o wszczęciu likwidacji, podanie swoich
personaliów oraz sposobu reprezentacji Fundacji;
b. podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu likwidacji;
c. dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia
likwidacji;
d. sporządzenie sprawozdań finansowych na dzień otwarcia oraz na dzień
zakończenia likwidacji.
7. Sprawozdania finansowe sporządzone przez likwidatora zatwierdza Rada.
8. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Fundacji.
9. Pozostałe po Fundacji środki majątkowe, o ile takie są, zostaną przekazane przez
likwidatora związkowi lub klubowi sportowemu, wskazanemu w uchwale
o likwidacji.
§ 24.
Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

