STATUT FUNDACJI „ŻYJ AKTYWNIE”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Żyj aktywnie” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.
5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.

§3
Fundacja posiada osobowość prawną.

§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posługiwać się własnym logo.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1.Kreowanie inicjatyw przedsiębiorczych, gospodarczych, edukacyjnych, sportowych,
kulturalnych i ekologicznych.
2.Wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.
3.Działanie na rzecz integracji z krajami Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej.
4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
5.Propagowanie działalności związanej ze sportem, turystyką i rekreacją oraz zdrowym
sposobem życia- głównie: odżywianie i ruch.
6.Ochrona i promocja zdrowia.
7.Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju.
8.Popularyzowanie idei partnerstwa.
9.Rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego.
10.Popularyzowanie nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji.
11.Wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc grupom defaworyzowanym.
12.Ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i
technologii.
13.Poprawa funkcjonowania służby zdrowia i pomocy społecznej.
14.Inicjowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
15.Organizowanie czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży w sposób kreatywny i
aktywny.
16.Szeroka działalność promująca i popularyzująca historię, tradycję, kulturę oraz sztukę.

17. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.
18. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania
historii, kultury, sztuki i tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
19. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego i tradycji.
20. Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej.
§7
1. Do osiągania celów wymienionych w §6 Fundacja prowadzi działalność statutową pożytku
publicznego odpłatną i nieodpłatną.
2.

Przedmiotem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego „Żyj Aktywnie” jest:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i osób dorosłych.
Organizowanie szkolenia sportowego i rekreacyjnego.
Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych.
Tworzenie warunków rozwoju i osiągania wysokiego poziomu sportowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy.
Organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych.
Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji.
Wspieranie inicjatyw oddolnych.
Wspieranie inicjatyw społecznych i oświatowych.
Prowadzenie działalności edukacyjnej.
Pielęgnowanie tradycji narodowych i upowszechnianie wiedzy historycznej.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego „Żyj Aktywnie” jest:
Organizowanie szkolenia sportowego i rekreacyjnego.
Organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych.
Organizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży
Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
Organizowanie szkoleń i akcji informacyjnych.
Prowadzenie działalności edukacyjnej.”

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności w ramach inicjatyw w
następujących obszarach: przedsiębiorczość, oświata, edukacja, prawa człowieka, pomoc
społeczna, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, rozwój regionalny i lokalny, sport,
turystyka, rekreacja.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące
00/100 zł) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) Darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych organizacji
krajowych i zagranicznych.
2) Subwencji osób fizycznych i prawnych, samorządowych i centralnych.
3) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
4) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
5) Dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji.
6) Odsetek bankowych.
7) Dotacji rozwojowych, w tym z funduszy zewnętrznych.
§ 11
1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe, jak też na pokrycie
niezbędnych kosztów tej działalności.
2. Dochody z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.
§ 12
1. Gospodarka finansowa i rachunkowość Fundacji są prowadzone zgodnie z prawem
polskim, z uwzględnieniem rozdzielania w księgach rachunkowych działalności statutowej i
działalności gospodarczej.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów
jeśli takowe zostały zastrzeżone.
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.
Władze Fundacji.
§ 14
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów o ile takie wystąpią.
Rada Fundacji.
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator na 4 letnią kadencję. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada na okres 4 letniej kadencji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 7.
7. 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 w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
8. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji zgodnie z zapisem § 22.
§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

1.
2.
3.

1.
2.

Zarząd Fundacji.
§ 19
Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu
powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję. Członków Zarządu
pierwszej kadencji powołuje Fundator.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
§ 20
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 21
1. W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania
umów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. W
przypadku gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania
umów w imieniu Fundacji uprawnionych jest, z zastrzeżeniem ust. 2, dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
2. Kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów prawa jest Prezes Zarządu Fundacji,
który zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub z
własnej inicjatywy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja
została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 23
Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Połączenie z inną fundacją.
§ 24
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 mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
§ 25
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.
§ 26
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 Rada Fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
§ 29
Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

