
Statut Fundacji „Centrum Aktywnego Wsparcia” 

 

 
Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Fundacja  „Centrum Aktywnego Wsparcia”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie 

Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Kwiatkowskiego i Przemysława Wysockiego 

zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym  sporządzonym przez notariusza – 

Stanisława-Franciszka Zagórskiego w kancelarii notarialnej w Grodkowie przy ulicy Rynek 1 

w dniu 20.11.2009.  
 

§2 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Brzeg. 

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. 

 

§3 
 

1. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość 

etatowego zatrudniania pracowników w tym członków Fundacji dla prowadzenia 

działalności statutowej i organizacyjnej. 

2. W przypadku zatrudniania członków zarządu, osobą uprawnioną do zawarcia umowy jest    

prezes lub wiceprezes.  
§4 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej. 

 

§5 
 

Fundacja może używać pieczęci i oznak z danymi identyfikacyjnymi, zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

 

§6 
 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji 

 

§7 

 

 

 

 

 
 

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów 

społecznych środowisk lokalnych, a w szczególności do: 
 

1. Aktywizacji i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i osób starszych. 

2. Wprowadzania i prowadzenia pedagogiki ulicy na terenie województwa opolskiego z 

korzyścią dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania patologiom społecznym i 

uzależnieniom. 

4. Aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, a 

w szczególności osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

5. Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenie warunków 

przestrzegania wobec nich prawa.  

6. Przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz wszelkim formom dyskryminacji, 

7. Działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

8. Wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych. 

9. Zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym i wzmacniania roli inicjatyw 

obywatelskich. 

10. Pomocy diagnostyczno - terapeutycznej w przypadkach specyficznych trudności w 

uczeniu się dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju 

intelektualnego i emocjonalno – społecznego. 

11. Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. 

12. Pomocy diagnostyczno - terapeutycznej osobom jąkającym się i ich rodzinom. 

13. Wspierania społecznej aktywności obywateli. 

14. Przyczyniania się do integracji organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi i 

przedsiębiorcami na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

15. Promocji i organizacji wolontariatu.  

16. Upowszechnianiu zasad państwa prawa.  

17. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na 

dyskryminację w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale 

bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, przedstawicieli mniejszości 

etnicznych, pracowników restrukturyzowanych branż przemysłowych, mieszkańców 

terenów wiejskich i innych. 

18. Działalności w zakresie kultury, nauki i wychowania oraz edukacji ekologicznej i ochrony 

środowiska. 

19. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
 

§8 

  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Udzielania pomocy w zakresie terapii/konsultacji psychologiczno-pedagogicznej, 

przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej, uzależnień. 



2. Udzielanie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej osobom przejawiającym 

specyficzne trudności w nauce lub/i zaburzenia mowy (w tym osobom z 

problemami jąkania) oraz pomocy merytorycznej i   prawno  –  organizacyjnej 

rodzicom,   nauczycielom  i   osobom  dorosłym. 

3. Organizowanie spotkań, misji gospodarczych, seminariów, konferencji, 

sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, zawodów sportowych, 

praktyk zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych. 

4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych 

dotyczących statutowej działalności Fundacji. 

5. Organizacja czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych w sposób sprzyjający 

poprawie ich stanu zdrowia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. 

6. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z 

dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji 

 i reintegracji społecznej. 

7. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

8. Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy. 

9. Prowadzenie działań z zakresu strzelectwa sportowego. 

10. Współdziałanie z instytucjami administracji państwowej. 

11. Podejmowanie działań pomocowych na rzecz rodzin dysfunkcyjnych. 

12. Współpracę z władzami samorządowymi i ich jednostkami organizacyjnymi  

w sferze realizacji jego zadań własnych zgodnych ze statutem Fundacji. 

13. Zajmowanie  stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach zgodnych ze statutem 

Fundacji. 

14. Podejmowanie działań wobec dzieci i młodzieży metodą streetworkingu,  

pedagogiki ulicy i pedagaogiki podwórkowej.  

15. Tworzenie, realizację i wspieranie projektów muzycznych, sportowych, 

artystycznych itp. sprzyjających kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich. 

16.  Prowadzenie dożywiania dzieci i młodzieży. 

17. Prowadzenia alternatywnych metod pedagogicznych w zakresie sportów 

ekstremalnych: Paintball, Asg,  

18. Prowadzenie zajęć z zakresu obronności, survivalu i strzelectwa sportowego.  
 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1400 zł (tysiąc złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji osób prawnych, 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. dochodów z majątku fundacji, 

e. odsetek bankowych, 

f. działalności odpłatnej, 

g. nawiązek sądowych. 

   

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przekazywana na działalność pożytku 

publicznego. 

 

3. Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 



członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 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”, 

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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; 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

d.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

 

 

 

Rozdział IV Władze Fundacji 

 

 

§ 11 

 

1. Władzami Fundacji jest  Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem i Rada Fundacji zwana dalej 

Radą.  

 

Zarząd 

 

§ 12 

 

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji przy  

jednomyślności głosów w drodze uchwały na trzyletnią kadencję.  

2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes powoływani są przez jednomyślną decyzję Rady OPP 

3. Fundator może być członkiem Zarządu, pod warunkiem że: 

a) nie jest członkiem zarządu innej organizacji 

b) nie jest fundatorem innej organizacji  

4. c) nie udziela się czynnie na rzecz innej organizacji, prowadzącej tak zwaną działalność 

konkurencyjną w zakresie pożytku publicznego.    

nie prowadzi innej organizacji, nie jest członkiem. 

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji i Rady OPP  na 6 miesięcy przed 

opuszczeniem organizacji. W tym okresie członek Zarządu zobowiązuje się do wypełnienia 

wszelkich powinności wynikających ze sprawowanych funkcji jak i dalszego działania na 

rzecz Fundacji.  

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez  Zarząd 

przy 2/3 głosów i Radę OPP głosującą  jednomyślnie przed upływem kadencji w drodze 

uchwały  

a) odwołanie członka Zarządu musi posiadać umotywowanie pisemne  

b) członek Zarządu który zostaje odwołany do miesiąca czas zobowiązany jest do rozliczenia 

się ze sprawowanej funkcji jak i zdania wszelkiego asortymentu bądź dokumentacji Fundacji, 

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która: 

a) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe 

b) jest członkiem innej organizacji wchodząc w skład jej Zarządu  



c) jest fundatorem innej organizacji, 

d) samodzielnie zrezygnowala z członkostwa w Zarządzie, wykazywala bierność bądź zaniedbania, 

nie działała na rzecz jej rozwoju,  

 

 

§ 13 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Członkowie zobowiązani 

są do pracy na rzecz organizacji, wykazują chęc, wolę i inicjatywę w działaniach 

wspierających organizację,  

 

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, 

 

§ 14 

 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  

raz na miesiąc,  

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał w stosunku 2/3 głosów.  

6. W sytuacjach spornych decydujący głos posiada Fundator, jednak musi on wchodzić w skład 

Zarządu. 

7. Zarząd może obradować z Radą Fundacji  

 

§ 15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym majątkowych składać 

mogą działający łącznie prezes i wiceprezes. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa i wiceprezesa. 

 

 

Rada Fundacji 

 

§ 16 

 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków i jest wybierana na trzyletnią 

kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 

swą decyzją Rada. 

3. 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. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji. 

b. śmierci członka Rady. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 



6. Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 

 

 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a. wytyczanie w porozumieniu z zarządem głównych kierunków działalności Fundacji, 

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,  

 

§ 18 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 

zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na 

pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia 

sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.  

 

 

Rozdział V  Działalność odpłatna i nieodpłatna Fundacji 

 

§ 19 

1. Fundacja realizuje cele statutowe opisane w §7 i §8 prowadząc działalność obligatoryjną - 

działalność statutową, która dzieli się na działalność nieodpłatną pożytku publicznego i 

działalność odpłatną pożytku publicznego,  

2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.  

 

 

§ 20 

 

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (w oparciu o 

Polską Klasyfikację Działalności 2007):  

 

a. Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B); 
b. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (94.99.Z); 

c. Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(94.99.Z);  

d. Działalności wspomagającej edukację (85.60.Z); 

e. Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej 

(88.99.Z); 

f. Pozaszkolnych formy edukacji artystycznej (85.52.Z); 

g. Pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczona osobom w podeszłym 

wieku i osobom niepełnosprawnym (88.10.Z); 



h. Pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z);  

i. Pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z);  

j. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (84.22.Z);  

k. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);  

l. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z) 
§ 21 

 

1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (w oparciu o Polską 

Klasyfikację Działalności 2007): 

 

a. Wydawania, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów, materiałów 

reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, 

reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych (58.19.Z); 
b. Indywidualnej lub zespołowej działalności fizjoterapeutów, prowadzonej w takich 

dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż 

leczniczy, terapia ruchowa itp. (86.90.A); 

c. Wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z); 

d.  Działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);  

e.  Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B).  

 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego.  

 

 

Rozdział VI Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednogłośnie. 

 

§ 23 

 

1. Fundacja może się połączyć z  inną  fundacją dla efektywnego  realizowania  

swoich celów 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby  

ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z  inną  fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, 

zwykłą większością głosów. 

§ 24 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw polityki 

społecznej. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd fundacji jednomyślnym głosem.  

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji  

o zbliżonych celach. 

 

 

 


