
         Poznań, dnia 2.10.2017 

 
STATUT FUNDACJI Just4Fit 

 
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne 

 

§ 1. § 1. § 1. § 1.  
Fundacja Just4fit, zwana dalej fundacją, ustanowiona przez Justynę Krzymicką, zwaną dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu, w dniu ……………... 2017 roku, 
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst 
jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.  
 

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2. 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  
2. Siedzibą Fundacji jest Kiekrz.  
3. Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura na terenie kraju.  
4. Teren działania Fundacji jest Rzeczypospolita Polska. Fundacja może także prowadzić 

działalność za granią.  
5. Czas istnienia fundacji jest nieokreślony.  
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych.  
7. Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
8. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji 
lub zasłużonym w zakresie realizacji zadań zgodnie z celami Fundacji.  

9. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu i Turystyki. 
 
 

Rozdział 2 – Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 3 § 3 § 3 § 3  
 
Naczelnymi celami Fundacji są:  
 

1. Promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu. 
2. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej.  
3. Integracja i aktywizacja dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów. 

 
 
W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe:  

 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i  sportu w społeczeństwie.  



2. Udzielanie pomocy materialnej uzdolnionym sportowcom, klubom oraz organizacją 
sportowym.  

3. Promowanie uzdolnionych zawodników, klubów i organizacji sportowych.  
4. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego 

funkcjonowania dzieci, młodzieży i seniorów.  
5. Stworzenie przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń oraz umiejętności w 

lokalnych społecznościach.  
6. Promowanie turystyki i krajoznawstwa. 
7. Działania na rzecz rodzin.  
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 
10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym aktywnego wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 
11. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.  
12. Działalność charytatywna w kraju i zagranicą.  
13. Ochrona i promocja zdrowia. 
14. Działania na rzecz kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego i działania ekologiczne.  
15. Pomoc społeczna, rzeczowa i materialna rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, dzieciom z rodzin zastępczych oraz domów dziecka.  

16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
17. Organizowanie imprez, eventów, zawodów sportowych i integracyjnych.  
18. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 

statutowej Fundacji.  
19. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw 

lokalnych.  
20. Promowanie i wspieranie wolontariatu.  

 § 4 § 4 § 4 § 4  
  
Cele określone w pkt. 3 będą realizowane poprzez:  
 

 
1. Organizowanie półkolonii, kolonii, obozów sportowych, wycieczek, imprez, animacji 

czasu wolnego, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. 
2. Organizowanie konkursów, zawodów, regat, maratonów oraz przyznawanie nagród.  
3. Organizowanie imprez integracyjnych, eventów, spotkań, szkoleń, warsztatów, 

kursów, wystaw, festynów i innych imprez publicznych.  
4. Organizowanie klubów dla rodzin, klubów malucha, klubów seniora, świetlic dla 

dzieci i młodzieży, spotkań integrujących środowisko lokalne, działań 
samopomocowych.  

5. Organizowanie akcji medialnych ( kampanii i akcji społecznych) promujących cele 
Fundacji.  

6. Organizowanie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych na obszarze działania 
fundacji.  

7. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju 
sportowego, jak również upowszechniania wszelkich form aktywnego wypoczynku i 
zdrowego trybu życia.  



8. Wspieranie informacyjne, rzeczowe jak i finansowe uzdolnionych sportowców oraz 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury, edukacji, nauki oraz opieki 
i wychowania dzieci i młodzieży.  

9. Programy informacyjne służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych kultury 
fizycznej a także upowszechnianiu sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży.  

10. Rozwój i popularyzacje sportu, zdrowia, aktywnego spędzania czasu wolnego.  
11. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych pochodzących z 

dotacji, mikrodotacji, grantów, darowizn, spadków i innych.  
12. Udzielanie i organizowanie udzielania porad prawnych ( z zachowaniem ograniczeń 

wynikających z obowiązujących przepisów) pisanie projektów, biznesplanów, 
wniosków o dofinansowania i innych porad w ramach realizowanych celów.  

13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.  
14. Wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.  
15. Współdziałanie z wolontariuszami.  

 
 
 

Rozdział 3- Zasady przejrzystości i uczciwości w działalności Fundacji 
 

 

§ 5§ 5§ 5§ 5 
 
Fundacja nie podejmuje działań w zakresie:  
 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Fundacji w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników (niezależnie od 
prawnej formy współpracy) oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 
oraz pracownicy Fundacji 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. Przekazywanie 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 przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach.   

3. Wykorzystywanie 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.  

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie organów 
Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż od podmiotów 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
 

Rozdział 4 – Majątek i dochody Fundacji 
 

 

§ 6 § 6 § 6 § 6  



 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00zł  ( jeden 

tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte lub uzyskane przez Fundacje w toku działania.  
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

 

§ 7§ 7§ 7§ 7 
 
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:  
 

1. Darowizn ( w tym z donacji i mikrodonacji), spadków, zapisów. 
2. Dotacji i subwencji oraz  grantów. 
3. Dochodów ze zbiórek oraz imprez publicznych.  
4. Dochodów z majątku Fundacji. 
5. Udziałów, lokat.  
6. Sponsoringu.  
7. Aukcji.  
8. Działalności statutowej.  
9. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundacje.  
10. Innych prawnie dopuszczalnych źródeł finansowania.  

 

§ 8§ 8§ 8§ 8 
 
 

1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.  
2. Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczona jest w 

całości na rzecz prowadzonej działalności statutowej.  
 
 

  § 9§ 9§ 9§ 9 
 
 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, donacji, mikrodonacji, spadków 
i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 
donatorów lub spadkobierców.  

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

 
 
 

Rozdział 5 – Organy i sposób zorganizowania Fundacji 
 

 

§ 10§ 10§ 10§ 10 



 
 

1. Zarząd Fundacji liczy 3 członków, w tym: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu 
oraz Sekretarza Zarządu.  

2. Pierwszym Prezesem Zarządu zostaje Fundator, który powołuje pozostałych 
pierwszych członków Zarządu, na czas nieokreślony.  

3. Z zastrzeżeniem ust.2, Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołuje Zarząd 
jednomyślnie, w drodze uchwały podjętej w pełnym składzie osobowym, istniejącej w 
chwili jej podejmowania.  

4. Prezes Zarządu wyznacza spośród członków Zarządu Wiceprezesa Zarządu oraz 
Sekretarza.  

5. Członkowstwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, śmierci albo 
rezygnacji członka Zarządu, a także z chwilą uprawomocnienia wyroku, o którym 
mowa w ust. 7.  

6. Nie można odwołać prezesa Zarządu jeżeli jest on Fundatorem.  
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane wyrokiem prawomocnym 

za: przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe.  

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów 
cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.   

9. Zarząd może być wynagradzany za swoją pracę.  
10. Zarząd może powoływać pełnomocników  do realizowania wyodrębnionej sfery spraw 

należących do zadań Fundacji.  
11. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Statucie, do składania oświadczeń 

woli w imieniu Fundacji uprawniony jest, we wszystkich sprawach, w tym 
majątkowych, każdy członek Zarządu jednoosobowo.  

12. O ile statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały: 
- Jednomyślnie w obecności 2/3 składu osobowego lub 
- Większością 2/3 głosów w pełnym składzie osobowym.  

 
 

§ 11§ 11§ 11§ 11 
 
 
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie 
Fundacji, a także podejmowanie uchwał i działań we wszystkich obszarach niezastrzeżonych 
do kompetencji innych statutowych podmiotów w ramach władz Fundacji, w szczególności:  
 

1. Realizowanie celów Fundacji.  
2. Organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji.  
3. Opracowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.  
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.  
5. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.  
6. Przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów.  
7. Ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagrodzenia oraz 

wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.  
8. Ustanowienie odznak, medali honorowych, wyróżnień i przyznawanie ich na wniosek 

Zarządu osobom zasłużonym dla Fundacji.  



9. Dokonywanie zmian statutu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o połączeniu z inną 
fundacją oraz o likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 12.  

 
 

Rozdział 6 - Postanowienia końcowe  

§ 12§ 12§ 12§ 12 
 
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych Fundacja może połączyć 
się z inną fundacją.  
 

§ 13§ 13§ 13§ 13 
 
W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić 
zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.  
 

  § 14§ 14§ 14§ 14 
 
Jeśli fundator nie jest członkiem Zarządu, decyzje o:  

1) Połączeniu z inną fundacją  
2) Zmianie statutu 
3) Likwidacji Fundacji  
- podejmuje zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut przyjęto uchwałą w dnia 2.10.2017 roku.  
 
Podpisano: 
 

- Prezes Zarządu  …………………………………. 
- Wiceprezes Zarządu …………………………….. 
- Sekretarz Zarządu ………………………………… 


