
 

 

Statut Fundacji „Gotowi do działania” 
tekst jednolity na dzień 16 marzec 2020  

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

 
§ 1 

 
1. Fundacja „Gotowi do działania” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o 

fundacjach Dz.U.2018.1491)  - ,, ustawa o fundacjach”  oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie  ( Dz.019.688) - ,, ustawa o działalności pożytku publicznego ” oraz niniejszego Statutu. 

 

 

 
§ 2 

 
1. Siedzibą Fundacji są Kęty. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego. 

4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

 

 
§ 3 

 
1.Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Fundacja może używać wyróżniającego jej znaku graficznego. 

4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może używać nazwy w języku obcym. 

 

 
§ 4 

 
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

  
§ 5 

 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Cele i zasady działania Fundacji 
  

§ 6 

 
Celem Fundacji jest:  

 

1.   Organizowanie i niesienie pomocy rozwojowej, dobroczynnej, charytatywnej, społecznej i oświatowej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osobom dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością czy z 

innych powodów potrzebującym wsparcia, 

2.    Działalność promocyjna, 

3.    Działalność rekreacyjna, 

4. Ochrona praw zwierząt, poszerzanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej oraz wsparcie rozwoju regionu w tym 

zakresie, 

5. Podejmowanie działań w obszarze nauki, edukacji i wychowania, 

6. Podejmowanie działań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 
§ 7 

 
Cele określone w § 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez: 

1.   Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach i współpraca w tym zakresie z lokalnymi władzami, placówkami 

pomocowymi organizacjami oraz innymi Fundacjami o podobnym zakresie działania; 

2.   Tworzenie i wspieranie placówek pomocy; 

3.   Prowadzenie działalności oświatowej, wydawniczej i kulturalnej; 

4.   Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych 

5.  Organizowanie szkoleń i warsztatów i konferencji; 

6.   Organizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży; 

7.    Organizowanie wypoczynku, rekreacji oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; 

8.    Organizowanie konkursów, praktyk, staży, stypendiów; 

9.    Organizowanie zbiórek publicznych; 

10.  Organizowanie pomocy społecznej; 

11.  Prowadzenie edukacji rozwojowej, ekologicznej, przyrodniczej; 

12.  Promocja regionu; 

13.  Współdziałanie z lokalnymi władzami, organizacjami i Fundacjami; 

  
§ 8 

  
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji swych statutowych celów. 

2.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie: 

1)   Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z, 

2)   Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, 

3)  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - 18.13.Z, 

4)   Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z, 

5)   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z, 

6)   Wydawanie książek – 58.11.Z, 

7)   Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z, 

8)   Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, 

9)    Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z, 

10)  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z, 



 

 

11)  Działalność postprodukcyjną związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z, 

12)   Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z, 

13)   Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z, 

14)   Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z, 

15)   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych- PKD 73.12.B, 

16)   Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)- 73.12.C, 

17)   Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach- 73.12.D, 

18)   Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 

19)   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z, 

20)   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z, 

21)   Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z, 

22)   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 

23)   Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 

24)   Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A, 

25)   Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E, 

26)   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z, 

27)   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z, 

28)    Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z, 

29)    Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z, 

30)    Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z, 

31)    Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z, 

32)    Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z. 

33)    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z. 

34)    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z 

 

3.Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych). Środki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej przekazane przez Fundatora stanowią środki 

odrębne od funduszu założycielskiego. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji. 

 
§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 (dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora 

oraz środki finansowe, nieruchomość i ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.  

  
§10 

   
Dochodami Fundacji są:  

1) darowizny pieniężne i rzeczowe, spadki, akcje, obligacje; 

2)  dochody ze zbiórek publicznych; 

3) dotacje i subwencje; 

4)dochody z kwest, imprez publicznych oraz imprez prywatnych; 

5) przychody z działalności gospodarczej i publicznej; 

6)inne wpływy 

 

2. Przychody Fundacji mogą być używane do realizacji wszystkich jej celów, chyba że postanowiono inaczej. 

3. Przychody Fundacji przeznaczone są w całości na prowadzenie działalności statutowej oraz na pokrycie kosztów 

działalności Fundacji. 

  

§ 11 

 
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

 



 

 

 
§ 12 

 
Fundacja nie może: 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego; 

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

IV. Organy Fundacji 

  

 
§ 13 

 
Organy Fundacji: 

1.     Organem zarządzającym jest Zarząd, zwany dalej „Zarządem”, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

 
§ 14 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. 

2. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony 

3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.   Członkowie Zarządu mogą świadczyć na rzecz 

Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.  

4.          Członków Zarządu powołuje Fundator w drodze uchwały.  

             W przypadku śmierci Fundatora, Członków Zarządu    będzie powoływał aktualny Prezes Zarządu. 

5.          Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji. 

6.          Zarząd Fundacji może odwołać członka Zarządu w sytuacji: 

            1) długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji; 

            2) nienależytego wykonywania obowiązków; 

            3) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

 
§ 15 

 
1. Do kompetencji Zarządu należy: 

    1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w imieniu Fundacji; 

    2) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji; 

    3) gospodarowanie majątkiem Fundacji; 

    4) tworzenie funduszy i zarządzanie nimi; 

    5) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów; 

    6) określanie kierunków działania i sporządzanie perspektyw służących realizacji celów Fundacji; 

    7) przygotowywanie sprawozdań i zatwierdzanie bilansów; 

    8) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji celów Fundacji. 

2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 



 

 

 
§ 16 

 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.  

 
§17 

 
Zmiana statutu Fundacji: 

 

1. Dopuszczalna jest rozszerzenie celów Fundacji poprzez zmianę statutu fundacji. 

2. Uchwałę o zmianie statutu Fundacji podejmuje zarząd.  

3. Uchwała o zmianie statutu podejmowana jest zwykłą większością głosów.  

 

 
§ 18 

 
Likwidacja Fundacji: 

 

1.  Fundacja ulega likwidacji w przypadkach opisanych w ustawie. 

2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji wskazuje likwidatora, działającego w miejsce 

Zarządu Fundacji i posiadającego takie same obowiązki i uprawnienia. 

3.   O likwidacji Fundacji zarząd Fundacji powiadamia właściwego Ministra. 

 

 
§ 19 

 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejestrowy. 

 

  


