
Statut	Fundacji	Sportów	Obronnych,		
Wspierania	Obronności	i	Bezpieczeństwa	Państwa		

„AT-System	Group”	

Rozdział	I.	Postanowienia	ogólne	

§ 1 
1. Fundacja Sportów Obronnych, Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa Państwa „AT-

System Group” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) Prawo o stowarzyszeniach 
oraz postanowień niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Macieja Górskiego, zwanego dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Pilecką-Błaszczak, w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie, ul. Plac Konstytucji 6 lok. 74, w dniu 06.10.2017. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 
2. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość 

prawną. Powołana jest na czas nieokreślony. 
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym               

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. obrony narodowej. 

§ 4 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki 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 

§ 5 
Celami Fundacji są: 

1. Rozwój, edukacja i popularyzacja sportów obronnych i sportów walki, 
2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych i zagranicznych 

związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,  
3. Edukacja społeczna z zakresu wiedzy o obronności, bezpieczeństwie                              

i przeciwdziałaniu aktom terroru,  
4.  Propagowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia, a  w szczególności szkolenie z 

zakresu sportów obronnych oraz propagowanie innych aktywności fizycznych              



i profilaktyki prozdrowotnej, 
5. Wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
7. Wspieranie Państwa Polskiego w zakresie pomocy oraz niwelowania skutków klęsk 
żywiołowych, pomocy medycznej i przedmedycznej we wszelkich stanach wyjątkowy-
ch, w zakresie ratownictwa medycznego oraz wszelkiego rodzaju stanu zagrożenia ży-
cia.  

§ 6 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie sportu, zdrowego stylu życia i rozwoju 
aktywności fizycznej, 

2) Prowadzenie i tworzenie aktywnych form wypoczynku, imprez kulturalnych, 
rozrywkowych, wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk i innych, 

3) Organizowanie zawodów i innych imprez sportowych, 
4) Uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach, 

szkoleniach, zawodach i innych spotkaniach o tematyce zbieżnej z celami Fundacji, 
5) Promowanie utalentowanej młodzieży w kraju i za granicą, 
6) Organizowanie i udział w imprezach promujących ideę bezpieczeństwa i obronności, 
7) Organizowanie szkoleń, wykładów, spotkań, pokazów, prelekcji, wystaw o tematyce 

bezpieczeństwa i obronności, 
8) Fundowanie stypendiów, 
9) Współpracę z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, kościołami, 

organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 8 
1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) świadczeń Fundatora, 
2) darowizn, spadków i zapisów, 
3) odsetek bankowych, 
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej. 
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, 
7) funduszy Unii Europejskiej, 
8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
9) działalności odpłatnej. 



2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili 
inaczej. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

§ 9 
Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracowników na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracować z wolontariuszami. Pracownikami, 
współpracownikami czy też wolontariuszami Fundacji mogą być też członkowie Zarządu. 
Członkowie Zarządu powinni powstrzymać się od głosowania w sprawach w których wystę-
pują, w którejś z powyżej wskazanych ról. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 10 
Władzami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

§ 11 
1. Fundator może pełnić funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu. 
2. W sytuacji, gdy Fundator nie może lub nie chce pełnić funkcji Prezesa Zarządu 

podejmuje on decyzję o wyborze Prezesa Zarządu Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

§ 12 
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych              

każdorazowo przez Fundatora. Jeżeli Fundator z przyczyn losowych nie może powołać 
lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków 
Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu              
i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te 
przejmuje Wiceprezes Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
3. Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska. 
4. Fundator ma prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, 
2) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
3) śmierci członka Zarządu. 

6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu, Fundator na 
wniosek pozostałych członków Zarządu może odwołać członka Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. 



§ 13 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
3) realizacja celów statutowych, 
4) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
5) przygotowanie i złożenie sprawozdania rocznego z działalności Fundacji właściwemu 

Ministrowi, 
6) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
7) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 
8) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 
9) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, 
10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji 

§ 14 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie 

pocztą elektroniczną na adres e-mail zadeklarowany przez członka Zarządu                      
w oświadczeniu pisemnym. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu a w razie nieobecności Prezesa decyduje głos Wiceprezesa 
Zarządu. Dla ważności głosowania niezbędny jest udział co najmniej połowy członków 
Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

5. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach prowadzonych przez przewodniczącego 
lub w formie pisemnej w tym również przy użyciu poczty elektronicznej. 

6. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w formie telekonferencji, przy założeniu że 
wszyscy członkowie uczestniczący w telekonferencji mogą się nawzajem słyszeć              
i zwracać do siebie jednocześnie. 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 15 
Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu,           
w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 



§ 16 
1. Zmian w statucie, dokonuje Zarząd w drodze uchwały większością głosów w obecności 

co najmniej połowy Członków Zarządu. 
2. Zmiana statutu Fundacji wymaga zgody Fundatora. 
3. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

§ 17 
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. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 18 
1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw obrony 

narodowej. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.


