
Statut Fundacji pod nazwą

"Fundacja GSPS - Gramy Szybko Pomagamy

Skutecznie"

Tekst jednolity na dzień 21.06.2021 r.

Rozdział I.
 Postanowienia ogólne

Artykuł  1

§1.   Fundacja pod nazwą “Fundacja GSPS - Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie” zwana

w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o

fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§2. Fundacja ma osobowość prawną.

Artykuł  2
Siedziba

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

Artykuł 3
okres istnienia Fundacji

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Artykuł 4
Teren działalności Fundacji

§1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
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§2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5
działalność Fundacji  

§1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora, Członków 
Zarządu i wolontariuszy.  

§2. Przedmiotem przeważającej działalności Fundacji jest: 

 
a) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - kod              PKD
- 82.30.Z 

    
§3. Przedmiotem pozostałej działalności Fundacji jest: 
 

a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – kod        PKD -
90.01.Z 

 
b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD - 93.29.Z 

 
c) Działalność portali internetowych kod PKD - 63.12.Z 

 
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub       Internet
– kod PKD - 47.91.Z 

 
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,                   
straganami i targowiskami – kod PKD - 47.99.Z 

§4. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§5. Wolontariusze działają w ramach  Fundacji  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).

Artykuł 6
Działalność Fundacji

§1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i 

fundacji.
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§2.  Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną,  w  sferze  zadań  publicznych

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego w art.  4 punkt 1 podpunkt 3, 27,

i 33 ustawy tj. działalność charytatywną, promocję i organizacji wolontariatu, działalność na

rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie

określonym w pkt 1-32a tejże ustawy.

§3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub

jako  działalność  odpłatna  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  działalności  pożytku

publicznego.  Obie  te  formy  działalności  będą  rachunkowo  wyodrębnione  w  stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów

dotyczących rachunkowości.

§4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w

rozmiarach  służących  realizacji  celów  statutowych,  czyli  na  prowadzoną  przez  siebie

działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

§5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na

realizację celów statutowych.

 Artykuł 7
Pieczęć

§1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i logo.

§3. Fundacja może ustanowić odznaki, puchary i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z

innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów

obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Artykuł  8
Nadzór Ministra

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej
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Rozdział II. 
Cele i zasady działania Fundacji

Artykuł  9
Cele Fundacji

Celami Fundacji są: działalność charytatywna, pomoc innym organizacjom społecznym 

oraz wsparcie społeczności graczy zajmujących się speedrunningiem, a w szczególności:

1. Organizowanie  wydarzeń  charytatywnych  mających  na  celu  zbiórkę  środków  na
rzecz organizacji społecznych i potrzebujących osób fizycznych. 

2. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego.
3. Popularyzacja gier komputerowych.
4. Promowanie oraz wspieranie społeczności graczy zajmujących się speedruningiem, w

tym promowanie speedrunningu jako formy rozrywki i e-sportu
5. Działalność  w  zakresie  edukacji  i  wychowania  dzieci  i  młodzieży,  w  tym

propagowanie  gier  komputerowych  jako  alternatywnego,  ciekawszego  sposobu
spędzania czasu i poszerzania zdolności umysłowych i manualnych.

Artykuł 10
Działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie  wydarzeń  charytatywnych  poświęconych  speedrunningowi  i  grom
komputerowym  w  ogóle,  podczas  których  za  pośrednictwem  platform
streamingowych zbierane są środki na cele charytatywne.

2. Organizowanie  wydarzeń  mających  na  celu  promocję  speedrunningu,  a  także
integrację społeczności osób zainteresowanych speedrunningiem.

3. Tworzenie  materiałów  promocyjnych  mających  na  celu  edukację  w  zakresie
speedrunningu  i  jego  promocję  jako  formy  rozrywki  i  rywalizacji.

Artykuł 11
Współpraca z innymi podmiotami
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§1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi osobami prawnymi i 

fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych i fizycznych.

Rozdział III. 
Majątek i dochody Fundacji

Artykuł 12
Majątek Fundacji

§1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1.000 złotych tworzący

fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte

przez Fundację w toku jej działania.

§2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji, datków i subwencji,

3) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

4) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,

5) wpływów z portali internetowych na których publikowana będzie działalność

 Fundacji

Strona 5 z 12



Artykuł 13
Darowizny

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Artykuł 14
Dziedziczenie

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania

tego  oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie  przewyższa  długi

spadkowe.

Artykuł 15
Ewidencja księgowa i polityka rachunkowości

§1. Fundacja  prowadzi  gospodarkę  finansową  i  ewidencję  księgową  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  tj.  na  podstawie  art.   10a  punkt  1  podpunkt  1  ustawy  o

działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  prowadzi  uproszczoną  ewidencję

przychodów i kosztów 

§2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne.

§4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany również do celów podatkowych.

§5 Rok obrotowy dzieli się na 4 okresy sprawozdawcze, którymi są kwartały

§6 Fundacja zaczyna działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego a zatem 

sprawozdanie finansowe zostanie połączone ze sprawozdaniem za rok następny. 
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Artykuł  16
Działalność gospodarcza

§1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.

§2. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową

Fundacji.

Rozdział IV. 
Zarząd Fundacji

Artykuł  17
Zarząd Fundacji

§1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§2 Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu.

§3 Zarząd składa się z |Prezesa Zarządu oraz z Członków Zarządu. Zarząd Fundacji składa
się z co najmniej trzech członków. Prezesem Fundacji może być tylko osoba będąca
Członkiem Zarządu.

§4. Fundator może pełnić obowiązki Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu.

§5. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą:

§6. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest w drodze uchwały Fundatora.

§7. Nowi Członkowie Zarządu mogą zostać powołani bądź odwołani większością 3/4 głosów

Członków Zarządu oraz za zgodą Prezesa Zarządu.
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§8.  Członek Zarządu może zostać odwołany,  jeżeli  pozostali  Członkowie Zarządu uznają

jego dalszą działalność w Zarządzie Fundacji za szkodliwą dla Fundacji, bądź nie wypełnia

on obowiązków Członka Zarządu lub na wniosek samego Członka Zarządu.

§9. Działalność Członka Zarządu może być uznana za szkodliwą w sytuacji, gdy: 

a) dopuści się on przestępstwa na szkodę Fundacji bądź któregokolwiek z Członków Zarządu

b) Jego postępowanie jest rażąco niezgodne z postanowieniami Statutu  Fundacji  

§10. Uchwała dotycząca odwołania Członka Zarządu ze względu na to, że jego działalność

jest  szkodliwa  dla  Fundacji,  podejmowana  jest  zwykłą  większością  głosów  Członków

Zarządu. Członek Zarządu którego dotyczy głosowanie nie bierze w nim udziału.

§11. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję przez okres 4 lat od objęcia stanowiska.

Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu mogą pełnić swoją funkcję wielokrotnie.

§12. Na miesiąc przed końcem terminu sprawowania funkcji  poszczególnych Członków

Zarządu, Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o powołaniu nowego Członka Zarządu bądź

na pełnienie funkcji przez obecnego Członka Zarządu na okres kolejnych 4 lat.  Decyzja

podejmowana jest większością 3/4 głosów Członków Zarządu za zgodą Prezesa Zarządu. 

§13. Na  miesiąc  przed  upływem terminu  sprawowania  funkcji  przez  Prezesa  Zarządu,

zarząd  decyzją  3/4  głosów  wszystkich  członków  Zarządu  powołuje  nowego  Prezesa

Zarządu. 

§14.  Członek  Zarządu  może  udzielić  pisemnego  pełnomocnictwa  szczególnego  osobie

trzeciej  do  głosowania  w  określonym  w  pełnomocnictwie  głosowaniu  na  określoną  w

pełnomocnictwie opcję. 

§15. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie

czynności związanych z pełnioną funkcją.

§16. Zarząd  ustala  rozmiary  zatrudnienia  oraz  wielkość  środków  przypadających  na

wynagrodzenia pracowników.

§17. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
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1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

3) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami  

  Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,

Artykuł 18
Prezes Zarządu

§1.  Zapisy  dotyczące  kadencji  oraz  odwoływania  Członków  Zarządu  dotyczą  również

Prezesa Zarządu.

§2. Prezes Zarządu wybierany jest spośród Członków Zarządu, jednogłośnie. W głosowaniu

w sprawie powołania Prezesa Zarządu nie uczestniczy osoba której dotyczy głosowanie.

Artykuł 19
Reprezentacja Fundacji

§1. Fundację na zewnątrz reprezentuje Zarząd Fundacji

§2. W sprawach majątkowych oraz niemajątkowych Zarząd Fundacji może reprezentować

każdy  z  Członków  Zarządu  samodzielnie. Członkowie  Zarządu  mogą  zaciągać  w  jej

imieniu zobowiązania samodzielnie.   

§3.  Zaciągnięcie  zobowiązania  o  wartości  wyższej  niż  2000  zł  wymaga  uprzedniego

wyrażenia zgody przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Członek Zarządu zaciągający

zobowiązanie powinien przedłożyć odpis uchwały kontrahentowi najpóźniej w momencie

zaciągania zobowiązania. 

Artykuł  20
Posiedzenia Zarządu
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§1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa

razy w roku. 

§2.  Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Fundator,  zawiadamiając  wszystkich  członków

zarządu  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  nie  później  niż  3  dni  przed  terminem

posiedzenia. 

§3.  Jeżeli  wszyscy  Członkowie  Zarządu  wyrazili  na  to  zgodę  w  formie

dokumentowaj,  możliwe  jest  przeprowadzenie  Posiedzenia  Zarządu  za  pośrednictwem

środków komunikacji  elektronicznej  oraz  zorganizowanie  głosowania poza  posiedzeniami

władz stowarzyszenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§4. Zgoda  na  przeprowadzenie  Posiedzenia  Zarządu  za  pośrednictwem  środków

komunikacji  elektronicznej  powinna  zostać  przesłana  Prezesowi  Zarządu  i  może  zostać

wycofana nie później niż na dwa dni przed terminem Posiedzenia Zarządu.

§5. Co roku do 30 marca Zarząd Fundacji zobowiązany jest do sporządzenia 

sprawozdania z działalności Fundacji. 

Artykuł  21
Decyzje

§1. Decyzje  dotyczące   wyrażania  zgody  na  zawarcie  przez  Członka  Zarządu w

imieniu  Fundacji umowy o  wartości  większej  niż  2000zł podejmowane  są  w  formie

uchwały, większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich Członków Zarządu.  

§2. Dla ważności uchwały wymagane jest jej podpisanie przez Prezesa Zarządu

§3.  Uchwała niezgodna z postanowieniami Statutu Fundacji bądź ustanowiona bez

odpowiedniego głosowania jest nieważna.

Artykuł  22
Dziedziczenie uprawnień Fundatora

Strona 10 z 12



§1.

§2. W  przypadku  gdy  Zarząd  Fundacji  nie  jest  w  stanie  pełnić  swojej  funkcji

Fundator powoła nowy zarząd w akcie notarialnym. 

§3. Za sytuacje w których Zarząd nie jest w stanie pełnić swojej funkcji uznaje się: 

a) Sytuację, w której Zarząd nie jest w stanie wykonywać swoich zadań ze 

względu na działanie siły wyższej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy 

b) Sytuację, w której ze względu na chorobę bądź śmierć Członków 

Zarządu nie jest możliwe uzupełnienie składu Zarządu tak aby skład był 

zgodny z art. 18 §3 niniejszego statutu. 

c) Sytuację, w której wszyscy Członkowie Zarządu zrezygnują z pełnienia 

swoich funkcji. 

Rozdział V.

 Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Artykuł 23
oddziały Fundacji

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za 

granicą.

Artykuł 24
połączenie Fundacji

§1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją.

§2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji.

Rozdział VI. 
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
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Artykuł 25
Likwidacja i rozwiązanie Fundacji

§1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 

razie wyczerpania się jej środków i majątku.

§2. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji oraz powołaniu likwidatora podejmuje Prezes Zarządu 

po otrzymaniu jednogłośnej zgody od pozostałych Członków Zarządu.

Rozdział VII. 
Zmiany Statutu

Artykuł 26
Zmiany Statutu

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością 3/4 głosów wszystkich 

Czlonków Zarządu za zgodą Prezesa Zarządu.

Rozdział VIII. 
Postanowienia końcowe

Artykuł 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły.

Artykuł 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie. 
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