UCHWAŁĄ FUNDATORÓW
FUNDACJI WSPIERANIA NURKÓW „DIVE LAND”
z dnia 13 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Fundacji i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Fundacji
§1
Fundatorzy Fundacji Wspierania Nurków „Dive Land” postanawiają dokonać zmian Statutu
Fundacji z dnia 19 czerwca 2015 roku w następujący sposób:
1) W § 14 Statutu dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:
„Zarząd Fundacji może powołać jako ciało doradcze Komisję Programową.”
2) § 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
”1. Komisja Programowa składa się z dwóch do dziesięciu osób skupionych wokół idei Fundacji.
2. Członkowie Komisji Programowej powoływani są przez Zarząd Fundacji.
3. Członkowie Komisji Programowej powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Mandat Członka Komisji Programowej wygasa z chwilą odwołania, śmierci, złożenia
Fundatorowi rezygnacji.
5. Komisja Programowa wspomaga jako ciało doradcze działalność Zarządu Fundacji.”
3) Skreśla się § 23 Statutu.
§2
Fundatorzy Fundacji Wspierania Nurków „Dive Land” postanawiają przyjąć tekst jednolity Statutu
Fundacji po zmianach wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały w następującym brzmieniu:
STATUT FUNDACJI
Wspierania Nurków "Dive Land"
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Nurków "Dive Land", zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez fundatorów Katarzynę Teresę Mgłosiek i Kamila Zbigniewa Stankiewicza,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2015 roku sporządzonym przez
Notariusza Łukasza Bielińskiego z kancelarii Notarialnej w Pucku przy Placu Obrońców Wybrzeża
nr 6, za repertorium A nr 1351/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1.
1.
2.

Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
§3
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Siedzibą Fundacji jest Franciszków, Gmina Tłuszcz w powiecie Wołomińskim
1.

1.

2.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki
organizacyjne a także przystępować do spółek i fundacji, w celu realizacji swoich celów
statutowych.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniających ją znaku graficznego i innych
oznaczeń.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Cele i zasady działania
Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. promocja sportów wodnych, w tym w szczególności nurkowania rekreacyjnego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
1. wspieranie i rozwój nurkowania rekreacyjnego, zawodowego oraz ratownictwa wodnego i
nurkowego;
2. podwyższanie standardów wykonywania prac podwodnych, szkoleń nurkowych i szkoleń
ratowniczych, w tym upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nurków
zawodowych i instruktorów nurkowania ;
3. podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy nurków zawodowych i instruktorów
nurkowania;
4. propagowanie wiedzy na temat historii sportu oraz nurkowania;
5. upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, w szczególności wodnego, oraz
propagowanie działań mających na celu jego ochronę;
6. ochrona i opieka nad zabytkami, w tym w szczególności zabytkami podwodnymi oraz
ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego;
7. utworzenie muzeum nurkowania
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc wszystkim zainteresowanym uprawianiem sportów wodnych i nurkowania w
podejmowanych przez nich działaniach;
1. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, i
popularyzatorskiej w zakresie celów statutowych Fundacji;
2. Opracowywanie projektów służących popularyzacji aktywności fizycznej i nurkowania, w
szczególności projektów związanych z nowymi technologiami i mediami;
3. Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów
ukierunkowanych na kulturę fizyczną;
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4. Organizowanie działań szkoleniowych, wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów i
konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń na tematy
należące do statutowych obszarów zainteresowania Fundacji;
5. Promocję miejsc i obszarów atrakcyjnych pod względem nurkowania;
6. Organizowanie wypraw związanych z nurkowaniem w kraju i za granicą;
7. Organizowanie i udział w imprezach sportowych w szczególności związanych
z nurkowaniem;
8. Edukację sportową w placówkach oświatowych;
9. Fundowanie stypendiów osobom chcącym poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i
uprawnienia związane ze sportem i rekreacją, a w szczególności z nurkowaniem;
10. Badania i testy sprzętu sportowego oraz wdrażanie nowych technologii w nurkowaniu;
11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i
międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji
§9
Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami
fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nie posiadającymi osobowości prawnej. 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.
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składa się kwota w wysokości
1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) i oddane na własność rzeczy ruchome, to jest 9 sztuk 50
litrowych, 200 barowych zbiorników ciśnieniowych na sprężone powietrze, firmy MESSER, o
łącznej wartości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
§ 11

1.
1.

2.
3.
4.
5.

Dochody Fundacji stanowią:
Środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania,
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 albo walucie obcej,
Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności,
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
Przychody z kapitałów pieniężnych,
Dochody uzyskane przez Fundację z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

1.
1.

§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
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2.
3.
4.
5.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Dochód z działalności fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
Środki trwałe mogą zostać zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.
Środki finansowe Fundacji mogą być pomnażane poprzez inwestowanie na lokatach
terminowych, w papiery wartościowe, na rachunkach inwestycyjnych, w funduszach
powierniczych, w akcje spółek giełdowych.
Działalność gospodarcza

§ 13
1. Fundacja może prowadzić - w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych i w
rozmiarach służących wyłącznie realizacji tych celów - działalność gospodarczą w zakresie:
a) Robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)
a) Sprzedaży detalicznej pozostałych nowych wyrobów prowadzonej w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
b) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z)
c) Działalności wydawniczej ( PKD 58),
d) Przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej
działalności (PKD 63.11.Z),
e) Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z),
f) Działalności agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
g) Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (PKD 63.99.Z),
h) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
i) Pozostałych badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B),
j) Badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72),
k) Reklamy ( PKD 73.1),
l) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
m) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
n) Badań i analiz technicznych (PKD 74.30.Z),
o) Wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
p) Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z),
q) Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD
85.59.B),
r) Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)
s) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
(PKD 91.03.Z)
2.
3.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
Zakres działania zakładów, zakres uprawnień i obowiązków ich kierowników, rozmiar zatrudnienia
oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia dla pracowników zakładów uchwalany
jest przez Zarząd.
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4.

Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
Organy Fundacji
§ 14
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
1a. Zarząd Fundacji może powołać jako ciało doradcze Komisję Programową.
1. W zakresie ustalonym niniejszym statutem określone kompetencje przysługują
Fundatorom.
Zarząd Fundacji
1.
1.
2.
3.
4.

1.
1.

2.

§ 15
Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób.
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes Zarządu, są powoływani i odwoływani
przez Fundatorów.
Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, śmierci, złożenia Fundatorowi
rezygnacji.
Fundator może zostać członkiem Zarządu
§ 16
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
a) kierowanie bieżąca działalnością Fundacji,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
e) zmiana statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek
Zarządu jednoosobowo.

§ 17
1. Komisja Programowa składa się z dwóch do dziesięciu osób skupionych wokół idei
Fundacji.
2. Członkowie Komisji Programowej powoływani są przez Zarząd Fundacji.
3. Członkowie Komisji Programowej powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Mandat Członka Komisji Programowej wygasa z chwilą odwołania, śmierci, złożenia
Fundatorowi rezygnacji.
5. Komisja Programowa wspomaga jako ciało doradcze działalność Zarządu Fundacji.
§ 18
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1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją, w
tym na podstawie stosunku pracy.
1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalają Fundatorzy.

1.

§ 19
1. W przypadku zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą
większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu
§ 20
1. Fundatorzy sprawują nadzór nad działalnością Zarządu.
1. Do kompetencji Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu
a) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
d) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

1.
1.

1.
1.

§ 21
Zmiana statutu dokonywana jest uchwałą Fundatorów.
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
§ 22
Likwidacja Fundacji może nastąpić w przypadku braku środków na prowadzenie
działalności statutowej – na podstawie uchwały Zarządu
Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wskazuje osobę lub osoby na rzecz, których
przekazany zostanie pozostały majątek Fundacji oraz wyznaczy likwidatora Fundacji.
§ 23
(skreślony)

Warszawa, 13 stycznia 2016 roku

Fundatorzy:
Katarzyna Teresa Mgłosiek

________________________

Kamil Zbigniew Stankiewicz

________________________
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