
STATUT FUNDACJI AKTYWNI LOKALNIE


I Postanowienia Ogólne 

§ 1


1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA AKTYWNI LOKALNIE, zwana dalej Fundacją ustanowiona 
została przez Bożenę Małyszczyk, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym zawartym w 
Kancelarii Notarialnej w Gdyni, przy ul. Legionów 62, przed Notariuszem Przemysławem 
Kolbusz, za numerem Repetorium A nr 7066/2021.


2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
(Dz.U.1984.21.97 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 


§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3


Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.


§ 4


Właściwym ministerstwem w zakresie nadzoru jest Ministerstwo Zdrowia


§ 5


1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa pomorskiego. 


2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność w 
kraju i poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


3. Fundacja realizuje zadania użyteczności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząc działalność prozdrowotną, 
kulturalną oraz edukacyjną, dla której działalności te są celem statutowym i której dochody 
przeznaczone są w całości na działalność statutową. 


§ 6




Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek 
konsorcjów, partnerstw lokalnych i fundacji.


§ 7


Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji, danymi adresowymi i numerem NIP. Pieczęć może 
zawierać logo fundacji. 


§ 8


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


II Cele i zasady działania Fundacji  

§ 9


Celami Fundacji są:


1. promowanie aktywności fizycznej.

2. upowszechnianie i promocja wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

3. inicjowanie działalności na rzecz rozwoju człowieka.

4. inicjowanie i promocja aktywności fizycznej i rekreacji.

5. inicjowanie i szerzenie działalności kulturalnej, dziedzictwa kulturowego, sztuki.

6. wspieranie ekologii, edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt i roślin oraz dziedzictwa 

przyrodniczego.

7. wspieranie aktywności i edukacji obywatelskiej.

8. rozwój turystyki i krajoznawstwa.

9. promowanie świadomej i zrównoważonej turystyki i rekreacji.


§ 10


Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
w tym przez:

1. inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji zdrowego stylu 

życia i odżywiania się, aktywności fizycznej dzieci i dorosłych, zajęć rekreacyjnych oraz 
promocji kultury i sztuki.


2. organizowanie kampanii edukacyjnych/ społecznych, szkoleń, konferencji, targów, paneli 
dyskusyjnych, kursów, rajdów i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowego stylu 



życia i odżywiania się, aktywności fizycznej dzieci i dorosłych, zajęć rekreacyjnych oraz 
promocji kultury i sztuki.


3. realizowanie filmów związanych z celami statutowymi.

4. współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami 

edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i 
innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i i 
popularyzacji celów Fundacji.


5. organizowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania 
się, aktywności fizycznej oraz promowanie kultury i sztuki


6. prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, targi, pikniki, warsztaty, 
szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia oraz kultury i sztuki.


7. prowadzenie kawiarni/restauracji posiadającej w menu propozycje dań zgodnych z zasadami 
zdrowego żywienia, ekologicznych, wegetariańskich i wegańskich.


8. działalność cateringowa.

9. sprzedaż produktów i usług

10. prowadzenie aktywności fizycznych dla dzieci i dorosłych.

11. prowadzenie zajęć relaksacyjnych.

12. działania na rzecz ochrony środowiska.

13. prowadzenie szkoleń i warsztatów promujących rozwój człowieka oraz zdrowy styl życia

14. działalność oświatową w rozumieniu art.170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe 

15. działalność kulturalną w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

16. wspieranie działań na rzecz tolerancji i integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

17. aktywizacja fizyczna i psychiczna seniorów wraz z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych. 

18. wspieranie ekonomi społecznej.


III Majątek i dochody Fundacji 

§ 11


Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (dwa tysiące 
złotych) oraz 15 rowerów, wymieniony w akcie jej ustanowienia.


§ 12


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 13




Dochody Fundacji pochodzą z:

1. subwencji i dotacji osób prawnych,

2. darowizn, spadków i zapisów,

3. dotacji, subwencji oraz grantów,

4. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych

5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, lokat i odsetek bankowych,

6. dochodów z działalności odpłatnej,

7. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, w razie jej rozpoczęcia.


§ 14


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


§ 15


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


§ 16


1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w 

odrębnych przepisach.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji w drodze 

uchwały. Decyzja ta będzie podjęta również w przypadku spełnienia przesłanek do 
rozpoczęcia działalności gospodarczej na skutek m.in. przekroczenia wymiaru zysków z 
działalności odpłatnej. 


4. Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (wg. Polskiej 
Klasyfikacji Działalności - PKD):

• Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego (PKD 77.21.Z)

• Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)

• Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)

• Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)

• Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2)

• Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

• Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

• Działalność fotograficzna (74.20.Z)




• Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

• Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

• Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

• Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)

• Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

• Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)

• Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)


5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.


§ 17


Wynagrodzenie członków zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych 
środków Fundacji.


IV Organy i sposób zorganizowania Fundacji 

§ 18 


Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

§ 19


1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji i posiada pełne kompetencje w zakresie 
prowadzenia jej działalności. 


2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób.

3. W skład Zarządu Fundacji wchodzą osoby powołane przez Fundatora. 

4. Organ Zarządu jest kadencyjny. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

5. Ustanie funkcji w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia  

funkcji członka Zarządu Fundacji, zakończenia kadencji Zarządu, okoliczności powodujących  
trwałą niezdolność do sprawowania funkcji osoby, odwołania przez Fundatora albo śmierci. 


6. Fundator ma prawo do odwołania w trybie natychmiastowym członka Zarządu, który  
rażąco nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań bądź działa ze szkodą na rzecz Fundacji. 


7. Utrata funkcji przez jednego członka Zarządu nie pociąga za sobą zakończenia kadencji 
całego organu. Nowych członków Zarządu powołuje Fundator mocą osobnej uchwały.


8. Fundator wybiera spośród członków Zarządu Fundacji Prezesa Zarządu na mocy  
osobnej uchwały. 


9. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby  
głosów decyduje głos Prezesa Fundacji. 


10. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie  
któregoś z członków Zarządu. 


11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 




12. Prezes i członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia  
swoich funkcji. 


13. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem 
funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku 
pracy, świadczyć na rzecz Fundacji odpłatne usługi lub współpracować na podstawie innych 
umów cywilnoprawnych.


14. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes  
Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu. 


15. Zarząd Fundacji ma prawo do decydowania w sprawie zmian w statucie Fundacji, połączenia 
z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. Decyzje zarządu w sprawie tych zmian muszą być 
podjęte jednogłośnie za zgodą wszystkich członków Zarządu. 


§ 20


Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

2. nadzór nad działalnością Fundacji. 

3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz  

wyniki działalności finansowej. 

4. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych. 

5. uchwalanie regulaminów. 

6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji. 

7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników  

Fundacji. 

8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

9. reprezentowanie fundacji na zewnątrz. 

10. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz  

likwidacji Fundacji. 

11. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji. 

12. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi  

przepisami o rachunkowości. 

13. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do 


         zadań Fundacji. 




V Sposób Reprezentacji 

§ 21


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes 
Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu 
niezależnie, jednoosobowo.


1. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków 
poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz fundacji na zasadach i w wysokości 
określonych w uchwale zarządu Fundacji.


2. Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz fundacji mogą być w 
niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia członka zarządu podpisuje wyznaczony przez 
Zarząd Fundacji pełnomocnik. 


§ 22


Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał 
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.


VI Zmiana Statutu 

§ 23


Decyzje w kwestii zmiany Statutu, w tym także celów Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji w 
drodze jednomyślnej uchwały w porozumieniu z Fundatorem. 


VII Postanowienia Końcowe 

§ 24


1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. 


2. Połączenie może także nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje jednogłośnie Zarząd Fundacji.  

§ 25


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub wobec 
wyczerpania jej środków finansowych i majątku, lub w razie decyzji Zarządu w tym przedmiocie. 




§ 26


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, 
których cele odpowiadają celom Fundacji. 


§ 27


Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie 
ze swej działalności za rok ubiegły. 


§ 28


Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Fundator


Bożena Małyszczyk



