FUNDACJA ROZWOJU PARAJEŹDZIECTWA CENTAURI

STATUT
Fundacji Rozwoju Parajeździectwa – Centauri
Tekst jednolity. Warszawa, dn. 17-03-2009
I. Postanowienia ogólne
§1

1.Fundacja pod nazwą "Fundacja Rozwoju Parajeździectwa – Centauri, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
Andrzeja Brzezińskiego
Ewę Flisiuk- Kalecińską
Marię Ryszkiewicz
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Grzegorza
Mataniaka w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 2, w dniu 17
marca 2009 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4
Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie lub przedstawicielstwa.
§5

1. Terenem działalności Fundacji jest Polska i zagranica.

Fundacja Rozwoju Parajeździectwa CENTAURI, ul. Wiejska 20/19, 00-480 Warszawa, KRS: 0000327888, REGON: 141836775

FUNDACJA ROZWOJU PARAJEŹDZIECTWA CENTAURI

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§6
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§7
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
§8

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
§9

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
II. Cel Fundacji i formy działania.
§ 10

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz:
1. Promocji i rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych, przy czym pojęcie
‘jeździectwo’ rozumiane będzie jako:
•

forma współzawodnictwa sportowego oraz szkoleń osób niepełnosprawnych;

•
•
•
•
•

sposób na zintegrowanie środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych;
jedna z metod rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
sposób rekreacji
forma aktywności polepszającej sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych;
forma psycho- i socjoterapii oraz terapii pedagogicznej.

2. Przygotowania niepełnosprawnych sportowców do udziału w krajowych i
międzynarodowych zawodach jeździeckich, w tym Mistrzostw Europy, Świata,
Igrzysk Jeździeckich i Igrzysk Olimpijskich;
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3. Organizowania imprez sportowych, także integracyjnych, mających na celu realizację
programów rekreacyjno-szkoleniowych, promocję sportu parajeździeckiego,
aktywizację i integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, wspieranie
programów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych, znoszeniu barier
komunikacyjnych;
4. Powstawania nowych oraz dostosowania istniejących ośrodków jeździeckich do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenia działalności wydawniczej na rzecz rozwoju jeździectwa osób
niepełnosprawnych;
6. Wspieranie osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy.
7. Wspieranie aktywności adaptowanej
8. Zdobywania środków finansowych na rzecz jeździectwa niepełnosprawnych., w tym
pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.
9. Kreowanie i rozwój turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
10. Szkolenia i doskonalenia kadry prowadzącej zajęcia jeździeckie dla osób
niepełnosprawnych.
11. Specjalistycznego przygotowania, doboru i zakupu koni na potrzeby sportu konnego
osób niepełnosprawnych, tworzenia i realizacji programów użyczania koni na
potrzeby sportu para jeździeckiego przez osoby prywatne oraz ośrodki hodowlane i
jeździeckie.
12. Przygotowania specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego uprawianie sportów
konnych osobom niepełnosprawnym, pozyskiwania potrzebnego sprzętu od
sponsorów oraz w wyniku bezpośredniej współpracy z wykonawcami.
13. Współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspierania i
prowadzenia działalności naukowej wraz z badaniami.
14. Popularyzacji i rozwoju jeździectwa rekreacyjnego i sportowego.
15. Skupienia wokół idei Fundacji działaczy i miłośników jeździectwa, przedstawicieli
biznesu w kraju i za granicą.

§ 11

Dla realizacji swoich celów Fundacja:
1. prowadzić będzie zajęcia i treningi jeździeckie osób niepełnosprawnych;
2. prowadzić będzie inne zajęcia ruchowe, wspomagające ogólną sprawność fizyczną osób
niepełnosprawnych, również rehabilitacyjne i hipoterapeutyczne;
3. prowadzić będzie szkolenia, kliniki i zgrupowania z zakresu jeździectwa i parajeździectwa;
4. skupiać będzie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów,
pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju
parajeździectwa jedną z dróg pomocy osobom niepełnosprawnym;
5. będzie organizować zawody jeździeckie osób niepełnosprawnych oraz integracyjne
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zawody jeździeckie mające na celu realizację programów rekreacyjno-szkoleniowych,
promocję sportu jeździeckiego osób niepełnosprawnych, wspieranie programów
usamodzielniania się, aktywizację i integrację społeczną i zawodową osób
niepełnosprawnych, znoszenia barier komunikacyjnych;
6. będzie dostosowywać i tworzyć sprzęt niezbędny osobom niepełnosprawnym do
uprawiania jeździectwa;
7. udzielać będzie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i pedagogicznego
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, szczególnie w zakresie psychologii sportu;
8. organizować będzie zajęcia, szkolenia, imprezy sportowe i rekreacyjne oraz obozy
rehabilitacyjne i integracyjne dla osób niepełnosprawnych;
9. prowadzić będzie działalność naukową, publicystyczną i wydawniczą związaną z para
jeździectwem;
10. będzie selekcjonować, przygotowywać i szkolić konie, mogące pracować z osobami
niepełnosprawnymi, tworzyć i realizować programy użyczania koni na potrzeby sportu para
jeździeckiego, przez osoby prywatne oraz ośrodki hodowlane i jeździeckie
11. będzie organizować konferencje, seminaria, szkolenia, instruktaż i pomoc metodyczną,
12. będzie organizować, prowadzić i wspierać specjalistyczny transport dla osób
niepełnosprawnych oraz dla koni przez te osoby użytkowanych, w czasie wyjazdów na
zawody, szkolenia oraz imprezy promujące sport para jeździecki odbywające się w Polsce i
zagranicą;
13. będzie informować o możliwości uprawiania jeździectwa przez osoby niepełnosprawne
instruktorów rekreacji o specjalności jazda konna, trenerów jeździectwa, szeroko pojęte
środowisko jeździeckie oraz lekarzy, terapeutów i pacjentów;
14. będzie współpracować z innymi osobami a w szczególności z fundacjami i
stowarzyszeniami, prowadzącym podobną działalność, w kraju i zagranicą;
15. będzie współpracować z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi;
16. będzie przeciwdziałać dyskryminacji i izolacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzić
działania mające na celu wyrównywanie szans na normalne życie poprzez aktywizację osób
niepełnosprawnych, akcje informacyjne oraz promocyjne, integrację osób zdrowych i
niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację, nagradzanie osób zaangażowanych w rozwój
programów integracyjnych.

III. Działalność gospodarcza
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§ 12
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 13
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów.
§ 14
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady organizacyjne
lub przez samą fundację.
§ 15
Majątkiem początkowym Fundacji w dacie jej ustanowienia jest kwota 1000 zł wniesiona
przez jej założycieli - fundatorów:
1. Andrzej Brzeziński wnosi 333,34 zł (trzysta trzydzieści trzy złote i 34/100)
2. Ewa Flisiuk wnosi 333,33 zł (trzysta trzydzieści trzy złote i 33/100 złotych)
3. Maria Ryszkiewicz wnosi 333,33 zł (trzysta trzydzieści trzy złote i 33/100 złotych)
§ 16

Środkami majątkowymi Fundacji są w szczególności:

1) środki przekazywane przez fundatorów niezależnie od kwoty określonej w §15,
2) spadki, zapisy i darowizny pochodzące od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
3) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
4) dochody z działalności gospodarczej
5) dochody z praw majątkowych
6) dochody z ruchomości i nieruchomości
7) dochody ze zbiórek i imprez publicznych
8) wpływy z innych źródeł.
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§ 17
1. Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu
Fundacji w formach wymienionych w § 11.

2. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków organów Fundacji lub jej 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".

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich
bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów organizacji lub jej pracownicy oraz ich
bliskie osoby.
§ 18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

IV. Organy Fundacji
§ 19

Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”.
- Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.
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§20
Rada Fundacji jest organem nadzorczym we wszelkich dziedzinach działalności Fundacji.
§ 21

1. Rada Fundacji powinna liczyć od trzech do dziewięciu osób. Rada Fundacji wybiera ze
swojego składu Przewodniczącego Rady który kieruje jej pracami. W skład Rady mogą
wchodzić Zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy. Każdy z Fundatorów powołuje jednego
członka Rady.
3. Członków kolejnej Rady powołuje ustępująca Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez
członków Rady.
4. Osobami wybranymi do Rady Fundacji będą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i
moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych
Fundacji.
5. Jeżeli liczba członków Rady jest mniejsza od maksymalnej liczby członków określonej w
ust. 1. § 21, to ma ona prawo dokooptowac nowych członków w trakcie trwania jej kadencji,
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej ¾ członków.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może być odwołany, na wniosek
członka Rady, w każdym czasie uchwałą Rady, podjętą w głosowaniu tajnym większością ¾
głosów w obecności przynajmniej ¾ członków.
7. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady
mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję. Powołanie Rady nowej Kadencji
powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji i nie
później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji nowo wybranej rady rozpoczyna się z datą
upływu kadencji bieżącej Rady.
8. Mandat członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady powołanego
w trakcie kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady danej
kadencji.
9. Mandat członka Rady wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, albo odwołania ze składu Rady.
10. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w
podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub w
faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkując i gospodarując, albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
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11.Na członków Rady nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 22

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2.Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, lub upoważniony przez niego inny członek Rady, z
własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady są podejmowane w formie uchwał w
głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o odwołanie i powołanie
członka Zarządu lub Rady, udzielenie absolutorium członkom Zarządu lub na wniosek
któregokolwiek z członków Rady.
4. Uchwały Rady są podejmowane przy obecności przynajmniej połowy jej członków
bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowię
inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, w trybie pisemnym, w tym w formie
elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści uchwały.
6. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego
sprawozdania finansowego z Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, za wyjątkiem członków składu pierwszego
Zarządu których powołują Fundatorzy,
3. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu,
4. nadzór nad Zarządem i kontrola działalności Fundacji
5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych
Fundacji, przedstawianych przez Zarząd,
6. zatwierdzanie przedłożonych przez Zarząd zasad prowadzenia działalności
gospodarczej, decyzji o podjęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności
gospodarczej,
7. zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie powoływania oddziałów,
przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
8. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
9. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. zmiana Statutu Fundacji, w tym celu Fundacji, z zastrzeżeniem § 32,
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11. podejmowane decyzji o połączeni z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

§ 24
1. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot
uzasadnionych kosztów kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 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).
2. Członkowie Rady mogą zrezygnować z wynagrodzenia i zwrotu kosztów.
3. Wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1 § 21 określa Rada Fundacji po
konsultacji z Zarządem.
§ 25

1. Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu osób – Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
2. Prezesa Zarządu Fundacji wybiera spośród siebie Zarząd Fundacji
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje rada z wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołanego
przez Fundatorów.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić wielokrotnie.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę w drodze uchwały podjętej
większością ¾ głosów, przy obecności przynajmniej ¾ członków Rady.
6. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu zarządu
uchwałą Rady.
§ 26

1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością, sprawuje nadzór nad majątkiem i
reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji Rady.

2. Do kompetencji Zarządu należy także zatrudnianie pracowników i ustalanie ich
wynagrodzeń.
3. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji.
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4. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada radzie
Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe.
5. Zarząd opracowuje Regulamin pracy Zarządu, zatwierdzany przez Radę.
6. Zarząd opracowuje regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach
programów realizowanych przez Fundację i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Radę.
7. Zarząd wnioskuje do Rady o zmianę Statutu.
8. Zarząd wnioskuje do Rady o połączenie z inną Fundacją.
§ 27

Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział prac pomiędzy Członkami Zarządu.
§ 28

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, w tym do składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo, dwaj Członkowie
Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik ustalony przez Zarząd
§ 29

1.Członkowie Zarządu nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w Radzie Fundacji.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Rady Fundacji w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z
winy umyślnej.
§ 30

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności uprawniony
członek Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały
w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 31
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia obowiązków wynagradzani. Wysokość
wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudniania członków Zarządu ustala rada.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły.
3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu, oraz w sporze z nim, Fundację
reprezentuje Rada, w imieniu której działa przewodniczący, lub upoważniony przez niego
inny członek Rady
V. Zmiana Statutu
§ 32
Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy
Rady lub na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Rady podjętej większością ¾ głosów
przy obecności przynajmniej ¾ członków rady. Uchwała w sprawie zmiany celu wymaga
zatwierdzenie przez co najmniej dwóch spośród Fundatorów.
VI. Połączenie z inną Fundacją
§ 33
1.Fundacja może połączyć się z inną Fundacją
2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje rada Fundacji większością ¾ głosów przy
obecności co najmniej ¾ członków Rady
VII. Likwidacja Fundacji
§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności
co najmniej ¾ członków rady. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim
powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu
uchwały.
§35
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Środki majątkowe Fundacji pozostałe po likwidacji zostają przeznaczone na cel zbieżny z
celami statutowymi Fundacji.
VIII. Postanowienia końcowe
§36
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez
Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2. § 36, jest przez Fundację udostępnione do
publicznej wiadomości
4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

Fundatorzy:
1) Andrzej Brzeziński
2) Ewa Flisiuk- Kalecińska
3) Maria Ryszkiewicz
Warszawa, dn. 17-03-2009
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