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STATUT 

FUNDACJI AKTYWIZACJI KULTURY i SPORTU 

 

 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu. Fundacja może używać 

skrótu „Fundacja Aktywni” i dalszej części niniejszego statutu zwana jest Fundacją. 
2. Fundacja ustanowiona przez: Annę Kensoń, Daniela Święcickiego oraz Grzegorza 

Paska,  zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Igora Frąszczaka w kancelarii notarialnej w Opolu, ul. Kołłątaja 10 w dniu 
11.03.2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego 
statutu. 
 

§ 2 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Brynica. 
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 
5. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do stowarzyszeń i fundacji. 

 
§ 3 

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

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

§ 4 
 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
 

§ 5 
 

1. Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia, tytuły i medale osobom 
zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
 

 
§  6 

 
1. Dla realizacji określonych celów statutowych Fundacja może zatrudniać 

pracowników. 
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§ 7 
1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw 

kultury. 
 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 8 
 

Celami Fundacji są: 

1. Inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury i sportu  
2. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju  

i popularyzacji kultury i sportu. 
3. Działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, szkoleniowa, doradcza, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz współdziałanie z organizacjami 
prowadzącymi taką działalność. 

4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego. 

5. Zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczeństwa polskiego na twórczość 
artystyczną oraz na dziedzictwo kulturowe i sport. 

6. Zwiększenie dostępu społeczeństwa polskiego do wiedzy praktycznej i teoretycznej 
w różnych dziedzinach sztuki, kultury i sportu. 

7. Rozwijanie i umacnianie dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla 
mniejszości narodowych. 

8. Promocja kultury regionu w Polsce i na świecie. 
9. Zwiększenie motywacji dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania twórczych 

działań i aktywności fizycznej. 
 

§ 9 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 
2. Tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój kultury i sportu. 
3. Tworzenie systemu edukacji o kulturze i o sporcie, w szczególności poprzez 

organizację szkoleń, spotkań, sympozjów itp.  
4. Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie 

obejmującym cele Fundacji. 
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
6. Organizowanie festiwali muzycznych, teatralnych, filmowych, kabaretowych, 

wystaw sztuki plastycznej, fotograficznej, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, 
koncertów muzycznych, kiermaszów oraz festynów i innych imprez kulturalnych 
oraz sportowych. 

7. Współpracę przy produkcji muzycznej, filmowej, teatralnej, działalności plastycznej, 
fotograficznej i innej związanej z celami Fundacji. 

8. Organizowanie spotkań autorskich. 
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9. Organizowanie konferencji, wykładów, seminariów, sesji naukowych, paneli 
dyskusyjnych, warsztatów i szkoleń. 

10. Wspieranie organizacji sportowych przy organizowaniu treningów, obozów 
treningowych i zgrupowań.  

11. Organizowanie konkursów na najlepsze dzieło artystyczne lub naukowe. 
12. Działalność impresaryjną, w tym przyznawanie i finansowanie stypendiów. 
13. Organizowanie wspólnych projektów z artystami i sportowcami z kraju i z zagranicy. 
14. Wspieranie udziału polskich artystów w warsztatach, plenerach, konwersatoriach a 

także w innych formach szkoleń, praktyk i staży odbywających się w kraju lub za 
granicą. 

15. Udzielanie pomocy uczelniom i szkołom oraz organizacjom sportowym i kulturalnym 
w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego oraz technicznego, niezbędnego do 
realizacji projektów kultury i sportu. 

 
§ 10 

 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, 

których działalność jest zbliżona z celami i działaniami Fundacji.  
 

Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 11 

 
1. Majątek Fundacji stanowią:  

1.1. składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym. 
1.2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, a 

także w postaci odsetek z rachunków bankowych, dochodu z obrotu papierami 
wartościowymi oraz zbycia udziałów, jednostek uczestnictwa, dywidend, 
dochodów z nieruchomości i praw majątkowych itd. 

1.3. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym świadczenia 
przekazywane przez podmioty gospodarcze. 

1.4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 
1.5. przekazywany przez podatników 1% z ich podatku dochodowego.  

2. Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków 
funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych 
na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili 
złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie 
przewyższa długi spadkowe. 

 
§ 12 

 
1. Zabronione jest: 

1.1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 
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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". 

1.2. przekazywanie oraz wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

1.3. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby 
bliskie. 

 
Organy fundacji 

 
§13 

 
Organami Fundacji są:  

1. Zarząd Fundacji. 
2. Rada Fundacji. 

 
Zarząd Fundacji 

 

§14 
 

1. Zarząd Fundacji składa się z Członków w liczbie od 1 do 3 w tym Prezesa. 
2. Członkowie i Prezes są powoływani w drodze uchwały na trzyletnią kadencję przez 

Radę Fundacji. 
3. Liczbę Członków i skład pierwszego Zarządu Fundatorzy wskazują jednogłośną 

uchwałą. Pierwszy Zarząd powołany jest na trzyletnią kadencję, która może ulec 
skróceniu jednogłośną uchwałą Fundatorów. 

4. Rada Fundacji określa liczbę Członków Zarządu, z zachowaniem postanowień pkt. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Fundator może zostać Członkiem Zarządu w tym również Prezesem Zarządu. 
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany w drodze 

uchwały przez Radę Fundacji spośród Członków Zarządu.  
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania w drodze uchwały przez Radę 

Fundacji, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu. 
8. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w szczególności w razie 

nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu lub istotnego naruszenia 
postanowień Statutu. 
  

§15 
 

1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez 
Radę Fundacji.  

2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.  
3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi organów Fundacji, Prezes Zarządu może 

utworzyć Biuro Fundacji. 
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4. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu. 
 

§16 
 
Zarząd Fundacji:  

1. Reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów 

statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej. 
3. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania. 
4. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 
5. Sprawuje zarząd jej majątkiem. 
6. Przyjmuje środki wskazane w §11. 
7. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji.  
8. Podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów, zakładów, filii oraz przygotowuje lub 

zatwierdza ich regulaminy organizacyjne. 
9. Występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przystąpienia 

do spółek lub fundacji, połączenia oraz likwidacji fundacji. 
10. Powołuje i odwołuje kierowników oddziałów, zakładów, filii. 
11. Decyduje o przystąpieniu do spółek lub fundacji albo o połączeniu Fundacji z inną 

fundacją. 
12. Decyduje o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach 

zgodnych z celami Fundacji. 
 

§17 
 

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych 
do kompetencji innych organów. 
 
 

§18 
  

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek 
Członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, nie później jednak niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą także być realizowane za pomocą środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego 
Członek Zarządu.  

4. Rada Fundacji ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie przez Zarząd 
określonych spraw.  

5. (uchylony) 
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie 

mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego 
Wiceprezesa. W przypadku równej liczny głosów oddanych decydujący jest głos 
Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa.  

7. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. 
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§19 
 

1. Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, 
Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes 
Fundacji lub łącznie dwóch członków Zarządu Fundacji. 

2. (uchylony) 
 

 

Rada Fundacji 

 
§20 

 
1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów do 

uczestnictwa w tym organie, po uprzednim wyrażeniu przez te osoby zgody.  
2. Fundator w chwili zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu zostaje przyjęty  

z powrotem do Rady Fundacji ze wszystkimi prawami przysługującymi pozostałym 
Fundatorom. 

3. (uchylony) 
4. Rada Fundacji ma prawo powołania nowych Członków większością co najmniej 1/2 

głosów oddanych, w obecności co najmniej 1/2 z ogólnej liczby Członków Rady. Dla 
skuteczności powołania konieczna jest jednogłośna zgoda obecnych na posiedzeniu 
Rady Fundatorów. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji  
z członkostwa lub śmierci Członka Rady. 

6. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku 
uchwały Rady Fundacji podjętej większością co najmniej 1/2 głosów oddanych,  
w obecności co najmniej 1/2 z ogólnej liczby Członków Rady, albo jednogłośną 
uchwałą Fundatorów. 

7. Fundatorzy nie mogą być pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji w sposób z pkt. 
6 niniejszego paragrafu. 
  

§21 
 

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać 
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia. 

2. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo 
takiej osoby ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania 
stosunku pracy. 

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach rady. 
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej. 
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§22 
 
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.  
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  

1. ustalenie i zmiana Statutu Fundacji.  
2. określenie liczby Członków Zarządu. 
3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. 
4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu. 
5. występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu w sprawie zwołania posiedzenia 

Zarządu. 
6. uchwalenie regulaminu pracy Rady Fundacji. 
7. wskazanie likwidatora Fundacji. 
8. wskazanie celu statutowego, na który zostanie przekazany majątek pozostały po 

likwidacji Fundacji. 
9. propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona. 
10. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji. 
11. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundacji i Zarząd. 
12. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji. 
13. okresowa kontrola wydatków i budżetu Fundacji. 

 
§23 

 
1. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego spośród Członków Rady. 
2. Rada Fundacji może wybrać Wiceprzewodniczącego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących spośród pozostałych Członków Rady. 
 

§24 
 

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek co najmniej dwóch 

Członków Rady Fundacji, Zarządu lub Fundatora. 
3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący. 
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności 

nie mniej niż połowy Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub 
upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Rady. Każdy Członek Rady 
Fundacji ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje 
głos Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego 
Wiceprzewodniczącego Rady. 

5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół. 
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą także być realizowane za pomocą środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. 
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie 

Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby. 
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§25 
 

1. Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.  
 

Zmiana statutu fundacji 

 
§26 

 
1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów 

Fundacji. 
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu fundacji podejmuje Rada Fundacji 

większością 2/3 głosów oddanych, w obecności co najmniej 2/3 z ogólnej liczby 
Członków Rady na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji. 

 
 

Połączenie z inną fundacją 

 

§ 27 
 

1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 
zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 
 

Likwidacja Fundacji 

 

§28 
 

1. W trybie przewidzianym w §26 Rada Fundacji może postanowić o zlikwidowaniu 
Fundacji, jeżeli zachodzą ku temu przyczyny. 
 

§29 
 

1. Uchwała o likwidacji fundacji wymaga większości 2/3 głosów oddanych w obecności 
co najmniej 2/3 z ogólnej liczby członków Rady Fundacji. 

 
§30 

 
1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 
§31 

 
1. W wypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundacji podejmuje uchwałę o przekazaniu 

pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom 
spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji. 
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§32 
 

1. Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia 
woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 11.03.2009r. i staje się obowiązujący z chwilą 
zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Opolu 
 
 


