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„ FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU  - AKTYWNI” 
 

 
STATUT FUNDACJI 

 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni”, zwana dalej Fundacją, działa na 
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t. jedn. Dz. U. z 1991r. nr 46 poz. 203 ze 
zm.) oraz niniejszego statutu. 
 

§2 
Fundacja może używać nazw w skrócie: "Fundacja - Aktywni” 
 
 § 3  
Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy. 

 
§ 4  

Siedzibą Fundacji jest miasto Orzesze, z filią w Katowicach 
 

§ 5 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie 

z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 

§ 6 
1. Fundacja może ustalić własny znak graficzny (logo). 
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy w   
wybranych językach obcych. 

§ 7 
1. Zarząd Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane 

osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla 
Fundacji. 
 

§ 8 
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej. 
 

§ 9 
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 
 

 
 
 

Rozdział II 
 

Cele Fundacji 
 

§ 10 
Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury, oświaty, wychowania i sportu. 

 
§ 11 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Działania na rzecz kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  
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2. Organizowanie różnych form pracy kulturalno – oświatowej, 
3. Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, 
4. Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa obiektów kulturalnych 
5. Wspieranie i popularyzacja przedsięwzięć kultury, tradycji i sztuki w tym z dziedziny teatru, 

muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury, 
6. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym prowadzenie edukacji 

pozaszkolnej, 
7. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, 
8. Działania na rzecz promocji i organizacja wolontariatu 
9. Działalność charytatywna, 
10. Organizowanie różnych form wypoczynku 
11. Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa obiektów oświatowo – 

edukacyjnych, 
12. Pomoc po kataklizmach, 
13. Organizowanie działalności krajoznawczo- turystycznej, 
14. Działania na rzecz kultury fizycznej i turystyki w tym rekreacji i urządzeń sportowych, 
15. Popularyzowanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa, 
16. Organizowanie przedsięwzięć służących zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i 

młodzieży 
17. Propagowanie wartościowego zagospodarowania czasu wolnego poprzez różne formy sportu, 
18. Organizowanie zajęć wychowania fizycznego i przedsięwzięć sportowych dla wszystkich 

osób, 
19. Propagowanie i organizowanie różnych form aktywności rekreacyjnej, 
20. Wspieranie stowarzyszeń, zawodników, drużyn amatorskich oraz klubów sportowych w 

rozwijaniu sportowej aktywności społeczeństwa, 
21. Organizowanie różnych form pracy sportowo – oświatowej, 
22. Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej, 
23. Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa obiektów sportowych, 
24. Działania na rzecz promocji zdrowia,  
25. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży 

 
§ 12 

Fundacja realizuje cele określone w § 10 w szczególności przez: 
1. Organizowanie i finansowanie : 

a) zawodów, lig i konkursów, 
b) działalności popularyzatorskiej , 
c) nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Fundacji, 
d) stowarzyszeń, drużyn amatorskich oraz klubów sportowych, 
e) organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych w tym koncertów,  

spektakli teatralnych, widowisk, wystaw, prezentacji artystycznych, konkursów plastycznych, 
f) ustanawianie nagród dla artystów i  szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, 
g) organizowanie wypoczynku sportowo-krajoznawczego dzieci i młodzieży, 
h) pozyskiwanie funduszy na pomoc poszkodowanym po przez kataklizmy, 
i) współpracę z innymi podmiotami realizującymi podobne lub komplementarne cele, 
j) organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń,  
k) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji,  
l) organizowanie i prowadzenie doradztwa i konsultacji,  
m) tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów i projektów zgodnych z celami Fundacji, 

 
 
 
2. W realizacji swoich Fundacja  współdziała z instytucjami kultury, sportu, związkami, 
stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z 
potrzebami. 
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Rozdział III 
 

Maj ątek i dochody Fundacji 
 

§ 13 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci pieniędzy w kwocie 200 
(dwustu) złotych, złożony przez fundatorów oraz inne mienie nabyte i uzyskane przez Fundację  
w toku jej działania. 
 

§ 14 
Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności: 

a) dochody z majątku Fundacji, 
b) spadki, darowizny, zapisy tak w gotówce jak i w naturze, przekazane przez inne osoby 

fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy 
c) dotacje, subwencje i granty 
d) wpływy z innych źródeł, w tym odsetek od lokat bankowych 
e) wpływy ze zbiórek publicznych i niepublicznych  
f) prowadzenie różnorakich aukcji 

 
§ 15 

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty 
działalności samej Fundacji. 
 

 
Rozdział IV 

 
Organy Fundacji 

 
§ 16 

1. Organami Fundacji są: 
a) Zarząd Fundacji. 
b) Rada Fundacji 

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 
    kosztów lub wynagrodzenie, 
3. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych 
    z uczestnictwem w pracach Zarządu. 
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa jednoosobowo Prezes lub    

Wiceprezes Fundacji lub Członek Zarządu działający na podstawie pisemnego upoważnienia 
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

 
§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do ośmiu osób, w tym Prezesa Zarządu i Wice Prezesa Zarządu     
którzy są powołani przez Fundatorów na trzyletnią kadencję. Pozostali członkowie zarządu są 
powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu i Wice Prezesa Zarządu jednogłośną decyzją 
uchwały. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje. 

2. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.  
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję 
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 
    śmierci członka Zarządu. 
 

§ 17A 
 
1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem o uprawnieniach inicjatywnych oraz 
opiniotwórczych. 
2. Rada  składa się z jednego do piętnastu członków. 
3. Członków Rady powołują Prezes lub wiceprezes Zarządu Fundacji na okres roku, jednogłośną 
decyzją uchwały. 
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4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub wiceprezes Zarządu Fundacji lub Przewodniczący Rady. 
6. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez zarząd Fundacji.  
8. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 
lub śmierci członka Rady. 
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
 

§ 18 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do Prezesa Zarządu i Wice Prezesa Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach 
a w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
b) uchwalanie regulaminów, 
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia  

pracowników Fundacji, 
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji, 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów 
    jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 
    należących do zadań Fundacji. 
5. Zarząd zobowiązany jest składać corocznie Ministrowi Edukacji Narodowej sprawozdanie 
    z działalności Fundacji. 
6. Zarząd może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także podejmować decyzje o przystąpieniu do 

spółek. 
 

§ 18A 
 

1. Do zadań Rady należy w szczególności: 
a) opiniowanie działalności statutowej Fundacji  
b) określanie ogólnych ram rozwoju Fundacji. 
c) inicjowanie nowych pomysłów w zakresie działalności statutowej Fundacji 

 
 

Rozdział V 
Połączenie z inną fundacją 

 
§ 19 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją niezbędna jest jednomyślna uchwała Zarządu Fundacji. 
 

Rozdział VI 
Likwidacja Fundacji 

 
§ 20 

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

 
§ 21 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji Zarząd powołuje likwidatorów. 
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3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na 
rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 22 

Statut niniejszy może być zmieniony przez Fundatorów Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć 
celów Fundacji oraz zapisu o działalności gospodarczej. 

 
§ 23 

Ewentualna zmiana Statutu, dla swej ważności, wymaga złożenia w sądzie rejestrowym. 
 

§ 24 
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd . 
 
 
 


