
STATUT fundacji pod nazwą                                                                                                                              

"Myśl Pozytywnie, Działaj Odważnie".                                                                                                                   

Tekst jednolity na dzieo 29 września 2015 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 Par. 1  
1. Fundacja pod nazwą “ Myśl Pozytywnie, Działaj Odważnie” zwana w dalszej treści Statutu 
“Fundacją”, działa na podstawie niniejszego Statutu oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, a 
w szczególności na podstawie: 
 
 - Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. Ust. 1991, nr 46 poz. 203 z późniejszymi 
zmianami); 
 
 - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. Ust. 16, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami); 
 
 - Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. Ust. Nr 121. poz. 769 z 
późniejszymi zmianami); - Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. Ust. Nr 43 poz. 296 z późniejszymi zmianami). 
 
 2. Fundację ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego, sporządzonego w formie aktu notarialnego w 
dniu …………………….. roku. Akt sporządzono przed …………………….notariuszem w Wodzisławiu Śląskim, 
prowadzącą kancelarię notarialną przy ulicy ………………………………….., Repertorium A, Nr 130/2013.  
 
3. Fundacja ma osobowośd prawną. 
 

Par. 2  
Siedzibą Fundacji jest m. st. Rydułtowy.  
 

Par. 3  
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

 Par. 4  
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzid działalnośd poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Par. 5  
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczad będzie na realizację celów 
statutowych.  
 

Par. 6  
 
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy Fundacji.  
 



2. Nazwa Fundacji brzmi “ Myśl Pozytywnie, Działaj Odważnie”. Fundacja może używad 
wyróżniającego ją znaku graficznego.  
 

Par.7  
Fundacja może ustanowid odznaki i tytuły honorowe i przyznawad je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 
samej Fundacji. 
 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 
 

Par.8 
1.Prowadzenie i promowanie innowacyjnej działalności edukacyjnej i oświatowej. 
2.Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz 
kształtowania osobowości. 
3.Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowoczesne formy przekazu. 
4.Doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych osób 
związanych z oświatą. 
5. Organizowanie obozów sportowych. 
6.Wspieranie aktywności sportowej , kulturalnej, artystycznej i prospołecznej. 
7.Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych. 
8.Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 
9.Działalnośd informacyjną i wydawniczą; 
10.Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeo szkoleniowych związane z 
tematyką  nauki , kultury i sportu; 
11.Fundowanie stypendiów dla młodych osób (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących wybitne 
osiągnięcia w zakresie nauki i sportu; 

12. Promowanie i organizowanie wolontariatu; 
13. Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie upowszechniania 
sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży. 
14. Inicjowanie i wspieranie działao w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 
prawidłowego odżywiania i nawadniania oraz wad postawy. 
15. Inicjowanie i wspieranie działao w zakresie rehabilitacji. 
16. Inicjowanie i wspieranie wszystkich aspektów sportu ze szczególnym uwzględnieniem 
zrównoważonego rozwoju w sporcie z jednoczesnym używaniem wpływu sportu do informowania 
opinii publicznej o kwestiach zrównoważonego rozwoju. 
16. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej. 
17. Prowadzenie działao mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
18. Inicjowanie i wspieranie działao pogłębiających integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między narodami i społeczeostwami. 
19. Inicjowanie i wspieranie działalności wychowawczej w szczególności w stosunku do osób i 
środowisk niezamożnych i zagrożonych występowaniem patologii społecznych. 
20. Inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci i 
młodzieży. 
21. Inicjowanie i wspieranie działao mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
22. Inicjowanie i wspieranie działao w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej 
utrudniony dostęp. 
23. Prowadzenie działalności charytatywnej. 
 
  
 



Par. 9  
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:  
 
1. Udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i 
podmiotów realizujących powyższe cele.  
2. Organizowanie i finansowanie sympozjów, spotkao, szkoleo i kursów, konkursów i imprez, których 
problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami.  
3. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalnośd w zakresie 
kultury, edukacji, nauki oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży.  
4. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej upowszechniającej problematykę 
wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji.  
5. Propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Fundacji tak w kraju jak i zagranicą.  
6. Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.  
7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji obiektów 
służących poprawie zdrowia.  
8. Inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) programów i przedsięwzięd 
podejmowanych przez placówki prowadzące działalnośd naukową, oświatową, kulturalną (także 
kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej.  
9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.  
10. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych. 
11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i 
pozarządowymi, w tym zagranicznymi oraz międzynarodowymi, których działalność wiąże się z 
celem Fundacji;  
12.Nawiązanie współpracy z osobami, które jako ambasadorzy Fundacji będą wspierać realizację jej 
celów;  
13.Organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celów Fundacji;  
14.Pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację;  
15. Pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej 

 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.500 PLN (dwa tysiące złotych) 
wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, prawa majątkowe i 
ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z funduszu założycielskiego wyodrębnia się kwotę 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

§.111 

 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 
a/ funduszu założycielskiego 
b/ krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów; 

c/ dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych; 

d/ dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek publicznych, w rozumieniu ustawy o 
zbiórkach publicznych, prowadzonych przez Fundację; 
e/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 
f/ zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą; 
g/ operacji finansowych. 

h/ środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 
 

2. W celu zwiększenia środków na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić 
odpłatną działalność gospodarczą, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych 
podmiotów, w dziedzinach i w zakresie prawem dozwolonym. 



3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności 
(PKD) jest: 

a. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.64.Z); 

b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 
47.91.Z); 

c. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 
d. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z): 
e. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
f. Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
g. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A); 
h. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 
i. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C); 
j. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 
k. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 
l. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z). 

m. Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.) 
4. W zakresie objętym obowiązkiem uzyskania wymaganych przez prawo koncesji, zezwoleń, 

licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej Fundacja podejmie działalność 
gospodarczą po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu w rejestrze 
działalności regulowanej. 

5. Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się wyłącznie na realizację celów 
statutowych. 

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 
obowiązującymi osoby prawne. 

7. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 
Tutaj jak mogę Cię prosid abyś zajęła się tą działką  
 

Postanowienia ogólne 

Par. 10 

Organami Fundacji są: 

1.Fundator; 
2.Rada Fundacji; 
3.Zarząd Fundacji. 

Par. 11  

1.Do zadao i kompetencji Fundatora należy: 
a. Zmiana Statutu, w tym również w zakresie celów Fundacji; 
b. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego; 
c. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji. 

2.Fundator powołuje również członków pierwszego Zarządu Fundacji w tym jego Prezesa. 
3.W wypadku śmierci Fundatora lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, 
wszelkie jego zadania i kompetencje przejmuje Rada Fundacji. Zmiana Statutu wymaga wówczas 
większości 2/3 głosów Rady Fundacji w obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

Rada Fundacji 

Par. 12  



1. Rada Fundacji składa się z trzech do dwudziestu jeden osób, w tym Przewodniczącego. 
a. Rada Fundacji może, na wniosek Fundatora, nadad osobom spoza grona członków Rady tytuł 

Honorowego Członka Rady Fundacji oraz tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady 
Fundacji. Osoba, której nadano tytuł określony w zdaniu poprzednim, jest uprawniona do 
uczestnictwa w zebraniach Rady Fundacji z głosem doradczym. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 
przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą 
jednak domagad się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z 
udziałem w pracach tego organu, w tym także kosztów podróży i noclegu. 

5. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. 
6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa jej regulamin. 

Par. 13  

Do zadao i kompetencji Rady Fundacji należy: 

a. Kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji; 
b. Uchwalanie regulaminu Rady Fundacji; 
c. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z wyłączeniem Prezesa; 
d. Wytyczanie sposobów realizacji celów Fundacji i nadzór nad ich prawidłową realizacją; 
e. Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji; 
f. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
g. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao z działalności Zarządu Fundacji; 
h. Powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji; 
i. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji; 
j. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji; 
k. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją; 
l. Ustalanie wynagrodzeo członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości 

wynagrodzeo pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie 
umów cywilno-prawnych; 

m. Zatwierdzanie rocznych sprawozdao Fundacji wymaganych przepisami prawa; 
n. Nadawanie, na wniosek Fundatora, tytułu Honorowego Członka Rady Fundacji oraz tytułu 

Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji osobom spoza grona członków Rady Fundacji. 

Par. 14  

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. Śmierci członka Rady Fundacji; 
b. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia – z dniem 

doręczenia oświadczenia Fundacji; 
c. Podjęcia uchwały o odwołaniu członka Rady Fundacji przez Fundatora. 

Zarząd Fundacji 

Par. 15  

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa. 
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwóch 

członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 
3. Fundator może byd członkiem Zarządu Fundacji lub jego Prezesem. 



4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa jego regulamin. 

Par. 16  

Do zadao i kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
b. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 
c. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
d. Realizacja rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 
e. Sporządzanie rocznych sprawozdao Fundacji wymaganych przepisami prawa; 
f. Przedstawienie Radzie Fundacji propozycji w zakresie sposobu realizacji celów Fundacji; 
g. Wszelkie zadania i kompetencje, których Statut nie zastrzega dla innych organów Fundacji. 

Par. 17  

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku: 

a. Śmierci członka Zarządu Fundacji; 
b. Rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji w drodze pisemnego oświadczenia – z 

dniem złożenia oświadczenia na ręce dowolnego z członków Rady Fundacji; 
c. Podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji. 

  

Zmiana Statutu 

Par. 18  

1. Zmiany Statutu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Statutu, dokonuje Fundator z własnej inicjatywy. 
2. Zmiana Statutu prowadzid może do zmiany celów Fundacji. 

  

Postanowienia końcowe 

Par. 19 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyd się z inną fundacją. 
2. Połączenie nie może nastąpid jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 
3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji bezwzględną 

większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji. 

Par. 20  

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

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednomyślnie przy obecności 
wszystkich uprawnionych do głosowania. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy Fundacji przejmują 
kompetencje Zarządu Fundacji. 



Par. 21 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o 
fundacjach instytucjom, których działalnośd odpowiada celom Fundacji wybranym przez 
Likwidatorów Fundacji. 

 
 


