Statut Fundacji „PASJONACI ŻYCIA”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. „Fundacja Pasjonaci Życia” zwana dalej również Fundacją, działa na podstawie ustawy
z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz
postanowieo niniejszego statutu (dalej również zwanego Statutem).
2. Fundacja została ustanowiona przez: Arkadiusza Pilarza i Grzegorza Pilarza zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed zastępcą notarialnym Jakubem Pokojskim,
zastępcą notariusza Michała Wójtowicza w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy
Sikorskiego 2/4 w dniu 21 lutego 2017 roku.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
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 prowadzid działalnośd także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyd oddziały i filie oraz przystępowad do spółek i innych organizacji.

§3
1. Fundacja nabywa osobowośd prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja używa pełnej nazwy „Fundacja Pasjonaci Życia” lub jej skróconej formy „Pasjonaci
Życia”.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej i promocyjnej
w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej oraz kultury fizycznej i zdrowego stylu życia,
a także kultury i sztuki.
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§5
1. Fundacja może realizowad swoje cele w szczególności poprzez:
a. Inicjowanie, organizację, prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej. /94.99.14/
b. Budowanie, rozwijanie i promocję własnych programów z zakresu ochrony zdrowia, promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. /94.99.14/
c. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki. /90.02/
d. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej. /90.02/
e. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury. /85.52/
f.

Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego,
i sportowego dzieci i młodzieży w tym program stypendialny. /94.99.14/

g. Wspieranie działao na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób
niepełnosprawnych. /94.99.13/
h. Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie sportu oraz rekreacji./93.19/
i.

Szkolenie i doskonalenie kadry trenerów i instruktorów dla instytucji sportowych. /85.51/

j.

Prowadzenie działao upowszechniających zdrowy styl życia. /93.19.11/

k. Prowadzenie inicjatyw prospołecznych i edukacyjnych. /94.99.14/
l.

Organizowanie międzynarodowych festiwali sportowych i kulturalnych oraz spotkao
instytucji o charakterze sportowym i kulturalnym. /93.19.13/

m. Organizowanie wyjazdów szkoleniowych związanych z celami Fundacji. /85.59.13./
n. Wydawanie książek związanych z celami Fundacji. /58.11/
o. Wydawanie książek na dyskach, taśmach i innych nośnikach. /58.11.2/
p. Wydawanie książek on-line. /58.11.3/
q. Nabywanie praw licencyjnych do książek, broszur, ulotek, map itp. /58.11.6/
r.

Wydawanie gazet drukowanych. /58.13.1/

s. Wydawanie gazet on-line. /58.13.2/
t.

Sprzedaż miejsca reklamowego w książkach. /58.11.4/

u. Sprzedaż miejsca reklamowego w gazetach. /58.13.3/
v. Świadczenie usług związanych z działalnością wydawniczą. /58.19/
w. Organizację i promocję wolontariatu. /94.99/
x. Działalnośd wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe. /94.99/
y. Świadczenie usług związanych z produkcją filmów, nagrao wideo i programów telewizyjnych.
/59.11.1/
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z. Świadczenie usług związanych z dystrybucją filmów, nagrao wideo i programów
telewizyjnych. /59.13/
aa. Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach video i programach
telewizyjnych. /59.11.3/
bb. Świadczenie usług w zakresie nagrao dźwiękowych i muzycznych. /59.20/
cc. Świadczenie usług związanych z wydawaniem nagrao dźwiękowych i muzycznych. /59.20.3/
dd. Świadczenie usług w zakresie udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginału nagrao
dźwiękowych i muzycznych. /59.20.4/
ee. Świadczenie usług w zakresie przetwarzania danych, usługi zarządzania stronami
internetowymi (hosting) i podobne usługi. /63.11/
ff. Pozostałe usługi w zakresie informacji. /63.9/
gg. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. /68.10/
hh. Świadczenie usług reklamowych świadczonych przez agencje reklamowe. /73.11/
ii. Świadczenie usług związanych w reprezentowaniem mediów. /73.12/
jj. Świadczenie usług związanych z badaniami rynku i opinii publicznej. /73.20/
kk. Świadczenie usług fotograficznych. /74.20/
ll. Świadczenie usług związanych z tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi. /74.30/
mm.

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. /77.21/

nn. Świadczenie usług związanych z organizacją kongresów, targów i wystaw. /82.30/
oo. Świadczenie usług związanych z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami „światło i
dźwięk”. /93.29.21/
pp. Świadczenie usług w zakresie wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeo. /77.39.19./
2. Przedmiot działalności może byd wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi
i zagranicznymi.
3. Działalnośd dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie
odrębnych przepisów, może byd prowadzona po ich uzyskaniu.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000 złotych (pięd tysięcy złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z kwoty funduszu założycielskiego na działalnośd
gospodarczą Fundatorzy przeznaczają 3000 złotych (trzy tysiące złotych).
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§7
1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)

darowizn, spadków, zapisów, praw majątkowych i autorskich,

b)

dotacji, subwencji,

c)

zbiórek publicznych,

d)

majątku Fundacji,

e)

odsetek i lokat bankowych,

f)

przychodów z działalności gospodarczej,

g)

nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy,

h)

przychodów z 1% OPP,

i)

innych źródeł.

2. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą.
3. Całośd przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalnośd
statutową.

Rozdział IV
WŁADZE FUNDACJI
§8
Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją,
c) Rada Programowa zwana dalej Radą.

ZARZĄD FUNDACJI
§9
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka, jak również Prezesa Zarządu można pełnid przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy, kolejnych Komisja Rewizyjna.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) rezygnacji,
b) pozbawienia praw publicznych,
c) śmierci,
d) odwołania,
e) innych przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
5. Członek Zarządu może byd odwołany decyzją Komisji Rewizyjnej.
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§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) wnioskowanie do Komisji Rewizyjnej o zmianę statutu Fundacji,
h) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów,
i) podejmowanie decyzji o zmianie lub modyfikacji celów Fundacji w zakresie nie powodującym
przekształcenia fundacji w zupełnie nową o odmiennym celu działania, sprzecznym z pierwotną
wolą Fundatora.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładad Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

§ 11
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym
posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostad poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 12
1. Z tytułu pracy na rzecz Fundacji członkowie Zarządu mogą pobierad wynagrodzenie.
2. Członkowie Zarządu mogą łączyd pracę w Fundacji z prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej lub innymi stosunkami pracy.
3. Wysokośd wynagrodzenia Prezesa Zarządu Fundacji ustala Komisja Rewizyjna.
4. Wysokośd wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Prezes Zarządu, a zatwierdza Komisja
Rewizyjna.
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KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI
§ 13
1. Komisja jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na miejsce
osób, które przestały pełnid tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
4. Komisja ze swojego grona dokonuje wyboru Przewodniczącego.
5. Komisja zbiera się co najmniej raz w roku, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
6. Komisję zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
przynajmniej 3/5 liczby członków Komisji.
7. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Posiedzenie Komisji może byd zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego.
9. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji winno byd zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
10. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub członek Komisji przez niego wskazany.
11. Nie można łączyd członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie. W razie powołania członka
Komisji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Komisji stosunku pracy z Fundacją –
członkostwo takiej osoby w Komisji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
12. Członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Komisji,
w tym kosztów podróży.
13. Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze statutem Fundacji i regulaminem Komisji Rewizyjnej.
14. Członkostwo w Komisji ustaje na skutek:

a) rezygnacji,
b) pozbawienia praw publicznych,
c) śmierci,
d) odwołania,
e) innych przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
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§ 14
Do zadao Komisji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdao Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
c) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
d) na wniosek Zarządu lub własny dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
e) dokonywanie zmian w składzie Zarządu.

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI
§ 15
1. Rada jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada konstytuuje się nie później niż 6 miesięcy od zarejestrowania Fundacji przez właściwy
organ sądowy.
3. Rada składa się z przynajmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych
przez Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej na okres pięciu lat. Zarząd za zgodą Komisji
Rewizyjnej może w dowolnym momencie powoład kolejnych członków Rady.
4. Członkowie Rady mogą byd odwołani przed upływem kadencji przez Zarząd za zgodą Komisji
Rewizyjnej z następujących przyczyn:
a) złożenia rezygnacji,
b) prowadzenia działalności uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Rady,
c) choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Rady,
d) niewłaściwego wykonywania obowiązków członka Rady,
e) istotnego naruszenia postanowieo Statutu.
5. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz w roku.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wytypowany przez niego
przedstawiciel Zarządu.
6. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów,
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyd, bez prawa głosu, zaproszone przez Radę osoby
i przedstawiciele organizacji, których działalnośd pozostaje w związku z celami Fundacji.
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8. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
Rady, w tym kosztów podróży.
§ 16
Do zadao Rady należy:
a) inicjowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI
ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAO MAJĄTKOWYCH
§ 17
Do składania oświadczeo woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie przy czym jednym z nich musi byd Prezes lub
wiceprezes zarządu.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązao majątkowych do 20000 złotych (dwudziestu tysięcy złotych) – oświadczenia woli
w imieniu Fundacji może składad jednoosobowo Prezes Zarządu.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 18
1. Fundacja może ustanawiad certyfikaty oraz odznaki, a następnie przyznawad je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom i podmiotom zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do
realizacji jej celów.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Fundator może wejśd w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ale nie może łączyd funkcji
w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.

§ 19
1. Fundacja może się połączyd z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
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3. Połączenia z inną fundacją dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Komisji Rewizyjnej.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Komisja Rewizyjna zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres
działania i cele fundacji oraz miejscowo właściwego starostę.
3. Likwidacja następuje na podstawie decyzji Komisji Rewizyjnej.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostad przeznaczone mocą
uchwały Komisji Rewizyjnej na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

9

