
Statut Fundacji ACTIVE MOVEMENT

§ 1

Fundacja działa pod nazwą Fundacja ACTIVE MOVEMENT, dalej w Statucie zwana jest

„Fundacją", została ustanowiona przez Adama Stefańskiego zwanym dalej "Fundatorem",

działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z

1991r.  Nr  46,  poz.  203 z późn.  zm.),  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r.,Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz

postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Konstantynów Łódzki.

§ 4

Nadzór nad Fundacją - co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz

celem,  w jakim Fundacja została  ustanowiona sprawuje  minister  właściwy ds.  rodziny,

pracy i polityki społecznej.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Realizacja zadań statutowych Fundacji  może być prowadzona we współpracy z innymi

podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji

pożytku publicznego.

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

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

obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.



§ 8

1. Celem Fundacji jest:

-popularyzacja wszelkich form tanecznych wśród szerokiego grona odbiorców w każdym

wieku, a przez to podnoszenie poziomu kultury życia codziennego, 

-wszechstronny rozwój aktywności ruchowej dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

-  organizowanie  imprez  artystycznych  i szkoleń  tanecznych,  a także  prowadzenie

zespołów i formacji jako form wspierania rozwoju aktywności ruchowo-tanecznej między

innym wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

-  podejmowanie  działań  służących  polepszeniu  warunków  edukacji  dzieci  i  młodzieży

ze środowisk patologicznych oraz niwelowaniu zagrożeń i wyrównywaniu szans poprzez

łatwiejszy dostęp do edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej,

- promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia

-  podejmowanie  działań  na rzecz  rozwoju  społeczności  lokalnej,  ze szczególnym

uwzględnieniem troski o tworzenie nowych wartości artystycznych

- integracja międzypokoleniowa mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i regionu poprzez

organizację  imprez  tanecznych

-  podejmowanie  działań  sprzyjających  rozkwitowi  kultury  i sztuki  oraz kultury  fizycznej

i sportu, a w szczególności podejmowanie działań społecznych mających na celu rozwój

tańca i innych form tanecznych i ruchowych w Konstantynowie Łódzkim i regionie.

-  wsparcie  wychowawcze  i  edukacyjne  pod  kątem  wyrównywania  szans  rozwojowych

dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,

- animowanie, wspieranie i  integrowanie aktywności  lokalnej  małych grup społecznych,

-  ochrona,  promocja  zdrowego  stylu  życia  i  aktywnego  wypoczynku,

- wsparcie uzdolnionych artystycznych dzieci i młodzieży.

-  pozyskiwanie  funduszy  na  rozwój  dzieci  i  młodzieży  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym, z utrudnionym dostępem do kultury, z trudną sytuacją materialną, w zakresie

edukacji artystycznej

- działalność charytatywna;

- promocja i organizacja wolontariatu;

- wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli sztuki tanecznej.

- wspieranie, rozwój, promocja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- edukacja społeczna, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych, sportowych

- rozwój, propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych z obszarów wiejskich i miejskich



- działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionych, zagrożonych demoralizacją lub

wykluczeniem społecznym jak również pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych

- promowanie świadomego i zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania.

- aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie lub finansowe wspieranie prowadzonych przez Fundację projektów, szkół

tańca,  klubów,  grup  młodzieżowych,  według  zasad  określonych  w odrębnych

regulaminach ustalanych przez Zarząd Fundacji;

-  organizowanie  zajęć  edukacyjnych  dla  dzieci  i młodzieży  oraz szkoleń  dla  osób

dorosłych,  a także  organizowanie  spotkań,  imprez(organizowanie  pikników,  festynów),

konkursów, zawodów tanecznych;

-  organizowanie  pracy  charytatywnej  wolontariuszy  we współpracy  z organizacjami

krajowymi i zagranicznymi;

-  organizowanie  pokazów  tanecznych,  koncertów,  spektakli  teatralnych  i innych  form

promocji kultury;

-  inicjowanie  oraz pozyskiwanie  pomocy  finansowej  i rzeczowej  na działania  zgodne

z celami Fundacji,

-  zapewnianie  szerokiej  rzeszy  dzieci  i młodzieży  a także  osobom  dorosłym  dobrej,

kulturalnej rozrywki i aktywności fizycznej;

-  wspieranie  inicjatyw obywatelskich  i organizacji  pozarządowych działających na rzecz

wychowania artystycznego dzieci i młodzieży.

- uprawianie krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży

i dorosłych,

-  współpraca  z  władzami  miasta,  instytucjami  i  organizacjami  zainteresowanymi

działalnością Fundacji

-  organizowanie  zajęć artystycznych,  rekreacji  ruchowej  i  sportu  dla  dzieci,  młodzieży,

dorosłych, osób starszych, osób niepełnosprawnych

-  propagowanie  i  organizowanie  wymiany  międzykulturowej  poprzez  organizację

wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

- uczestnictwo w tanecznych imprezach,

- podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej,



- organizowanie zbiórek,

- przyjmowanie wolontariuszy z zakresu sztuki, a szczególnie tańca.

§ 9

Fundacja jest apolityczna i jej działalność nie preferuje żadnej religii czy wyznania.

§ 10

1. W celu realizacji  inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja

może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i  osób

dla osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.

2. Żadne  przejawy  działalności  Fundacji  nie  powinny  być  interpretowane  jako

zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

3. Fundacja  realizuje  swoje  cele  statutowe  także  poprzez  członkostwo

w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych

zbieżnych z celem Fundacji.

4. Dla realizacji celów statutowych określonych § 8 ust. 2, Fundacja może prowadzić

działalność statutową w formie odpłatnej i nieodpłatnej na zasadach określonych w

ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie.

§ 11

1. Fundacja  jest  organizacją  pozarządową  prowadzącą  działalność  pożytku

publicznego w rozumieniu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U.

2003 r. Nr 96 poz. 873).

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

określonych  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego,  na  rzecz  ogółu

społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące

złotych), z czego 1.000 zł. (słownie: jedne tysiąc złotych) przeznaczony jest na realizację

działalności gospodarczej oraz środki finansowe, nieruchomości i  ruchomości oraz inne



aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) dotacji i subwencji oraz grantów;

c) dochodów z majątku Fundacji;

d) dochodów z  aktywów,  nieruchomości  oraz  praw  majątkowych,  w  szczególności

papierów

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

e) odsetek i depozytów bankowych;

f) prowadzonej działalności odpłatnej;

g) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;

h) działalności gospodarczej

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

1. Fundacja  może  gromadzić  swoje  fundusze  w  walucie  polskiej  oraz  w  walutach

obcych  we  właściwych  bankach  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa

dewizowego.

§ 17

1. Fundacja  nie  może udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczać  zobowiązań majątkiem

organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi

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".



2. Fundacja  nie  może  przekazywać  majątku  Fundacji  na  rzecz  członków Zarządu

Fundacji,  pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w

stosunku  do  osób  trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu

Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze

statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja  nie  może  nabywać  na  szczególnych  zasadach  towarów lub  usług  od

podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie  Zarządu  Fundacji  lub  pracownicy

Fundacji,  oraz  ich  osoby  bliskie,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji zatwierdza Fundator.

§ 19

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest 

według kodów PKD:

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami

telewizyjnymi

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

79.90.C  Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  rezerwacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z  Działalność  wspomagająca  wystawianie  przedstawień  artystycznych

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z  Pozostała  sprzedaż  detaliczna  prowadzona  poza  siecią  sklepową,  straganami

i targowiskami



59.11.Z  Działalność  związana  z  produkcją  filmów,  nagrań  wideo  i  programów

telewizyjnych

59.13.Z  Działalność  związana  z  dystrybucją  filmów,  nagrań  wideo  i  programów

telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

93.13.Z  Działalność  obiektów  służących  poprawie  kondycji  fizycznej

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

§ 20

1. Organem Fundacji jest:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje

§ 21

1. Zarząd składa się z nie więcej niż z pięciu członków, a kadencja Zarządu trwa pięć

lat.

2. Funkcję  Prezesa  lub  Członka  Zarządu  można  pełnić  przez  więcej  niż  jedną

kadencję.

3. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez

nowo  powołanych  członków  kończy  się  z  upływem  kadencji  całego  Zarządu.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie  powierzonymi  poszczególnym  członkom  Zarządu  działami

organizacyjnymi Fundacji,

b) uchwalanie rocznych planów finansowych,

c) uchwalanie regulaminów,

d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

g) podejmowanie  decyzji  we  wszystkich  sprawach  nie  przekazanych  do

kompetencji Rady,



h) reprezentowanie Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał powziętych zwykłą

większością  głosów.  W przypadku  równej  liczby  głosów decyduje  głos  Prezesa

Zarządu.

4. Uchwały  Zarządu mogą być podejmowane na  jego  posiedzeniach  lub  w formie

głosowania  pisemnego,  o  ile  wszyscy  członkowie  Zarządu  wyrażą  zgodę  na  tę

formę głosowania.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionym zakresem

spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 24

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z

wypracowanych

środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 25

1. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  we  wszystkich  sprawach,  także

majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 25

1. Zmiany Statutu dokonuje Fundator w formie uchwały.

§ 27

1. Fundacja może, dla efektywnego realizowanie swoich celów, połączyć się z inną

fundacją.

2. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w formie uchwały.

§ 28

1. Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla

którego  Fundacja  została  ustanowiona  lub  w  razie  wyczerpania  środków

finansowych i majątku Fundacji.

2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane



na  cele  pożytku  publicznego  innym,  wskazanym przez  Fundatora  organizacjom

pożytku publicznego,  działającym na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej,  których

cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

Konstantynów Łódzki 29-03-2021r.


