
STATUT
Fundacji Trzy Kroki

Original Nordic Walking Polska 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, zwana dalej 
Fundacją,  ustanowiona  przez Zbigniewa  Pawła  Będkowskiego,  zwanego  dalej 
fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Ułanowską w 
Kancelarii Notarialnej w Warszawie (kod pocztowy 00-515), ul. Żurawia nr 26 lok. 16A, 
w  dniu  1  czerwca  2011  roku,  działa  na  podstawie  przepisów  prawa  polskiego  oraz 
niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i tereny zamieszkałe 
przez  Polonię,  przy czym w zakresie  niezbędnym dla  właściwego realizowania  celów 
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty (dyplomy), odznaki, medale i przyznawać je wraz z 
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

1. Fundacja może posługiwać się skrótami: Fundacja Trzy Kroki i ONW Polska, oraz 
wyróżniającym ją znakiem graficznym.

2. Fundacja może używać pieczęci.
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Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:
1. Promowanie aktywności ruchowej – w szczególności Nordic Walking – i zdrowego 

stylu życia.
2. Upowszechnianie  wiedzy  na  temat  Nordic  Walking  oraz  innych  form aktywności 

ruchowej. 
3. Propagowanie  i  upowszechnianie  nowoczesnych  form  aktywności  jako  metody 

przeciwdziałania  otyłości  oraz  innym  zaburzeniom  żywienia  oraz  jako  formy 
rehabilitacji  i  wspomagającej  leczenie  chorób układu krążenia  oraz  rozwiązywanie 
problemów osób po różnego typu urazach, a także przeciwdziałającej depresji. 

4. Promowanie  Nordic  Walking  jako  formy  fakultatywnej  w  nauczaniu  wychowania 
fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach.

5. Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności, w tym tanecznych i 
aerobowych, jako metody poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej.

6. Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja zdrowego stylu życia wynikającego z 
aktywności ruchowej, propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się.

7. Propagowanie  i  upowszechnianie  różnych  form  radzenia  sobie  ze  stresem  w 
sytuacjach trudnych.

8. Przeciwdziałanie  społecznemu  wykluczeniu  i  dyskryminacji  ze  względu  m.in.  na 
wiek, sprawność fizyczną, wagę.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i 

fizycznymi,  klubami  sportowymi,  fundacjami  i  stowarzyszeniami ,  ośrodkami 
wypoczynkowymi i rehabilitacyjnymi w kraju i za granicą; 

2. prowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  działalności  wydawniczej,  rozpowszechnianie 
materiałów szkoleniowych, biuletynu informacyjnego Fundacji i innych wydawnictw 
służących celom statutowym; organizowanie konkursów;

3. organizowanie zespołów do prowadzenia szkoleń dla kadry instruktorów;
4. unifikowanie, szkolenie i doskonalenie umiejętności instruktorów;
5. organizowanie  wycieczek,  obozów,  zjazdów  i  innych  imprez  dla  dorosłych  i 

młodzieży, rodzin; organizowanie imprez rekreacyjnych; 
6. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych; 
7. organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych; 
8. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów 

Fundacji; 
9. Fundacja  może  również  wspierać  działalność  innych  osób prawnych  i  fizycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
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Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) zł oraz 
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. dochodów pochodzących z funduszy europejskich,
6. dochodów z działalności gospodarczej. 

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

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

3. W przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia  jej  Zarząd  składa  oświadczenie  o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

                                           
Działalność gospodarcza

§ 12

Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  po  dokonaniu  wpisu  do  właściwego 
rejestru.

Władze Fundacji

§ 13

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
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Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią 
kadencję:
- Prezesa Zarządu
- Wiceprezesa Zarządu
- Wiceprezesa Zarządu.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
c. śmierci członka Zarządu. 

§ 15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 16

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
− uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
− uchwalanie regulaminów,
− sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
− ustalanie  wielkości  zatrudnienia  i  wysokości  środków  na  wynagrodzenia 
pracowników Fundacji,
− podejmowanie  decyzji  we  wszelkich  sprawach  nieprzekazanych  do 
kompetencji innych organów,
− przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
− występowanie z wnioskiem i uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z 
inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu.

3. O  posiedzeniu  Zarządu  Fundacji  muszą  być  powiadomieni  wszyscy  członkowie 
Zarządu.

4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Fundacji.
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Sposób Reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  w  sprawach  związanych  z  zaciąganiem 
zobowiązań  majątkowych  do  kwoty  5000  (słownie:  pięć  tysięcy)  zł  może  składać 
jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji.

2. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  w  sprawach  związanych  z  zaciąganiem 
zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5000 (słownie: pięć tysięcy)  zł  do kwoty 
10  000  (słownie:  dziesięć  tysięcy)  zł  składają  dwaj  członkowie  Zarządu  działający 
łącznie.

3. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  w  sprawach  związanych  z  zaciąganiem 
zobowiązań majątkowych powyżej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł składają wszyscy 
trzej członkowie Zarządu działający łącznie.

 
Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, 
dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją

§ 19

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. Fundacja może zakładać konsorcjum z inną organizacją, jeżeli nie ulega istotnej zmianie 

cel działania Fundacji.

§ 20

W  sprawach  połączenia  z  inną  Fundacją  właściwy  jest  Zarząd,  przy  czym  jego  decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
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Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały  Zarządu  Fundacji  na  rzecz  działających  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  fundacji  o 
zbliżonych celach.
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