Statut Fundacji „Jestem Optymistą”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Jestem Optymistą”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez
Mariusza Pujszo, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym dnia 29 lipca 2015
r. przez Notariusza Radosława Walasika, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, w
ramach spółki cywilnej z notariuszem Pawłem Kurcińskim, pod nazwą Paweł Kurciński Radosław
Walasik s.c. ul. Bonifraterska 8 lok.99, 00-213 Warszawa , za Repertorium A Nr ____/2015,
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania jest nieoznaczony.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§6
Fundacja może posługiwać się logo, pieczęcią oraz innym znakiem graficznym z oznaczeniem nazwy
lub siedziby Fundacji.
§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji oraz
realizującym jej cele statutowe.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celami Fundacji są
1) wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego
myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej
aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”.
2) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych i
prospołecznych,
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3) propagowanie postaw obywatelskich oraz podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości
obywatelskiej, narodowej i kulturowej
4) działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
5) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych osób
6) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
7) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i wyrównywania szans osób
pochodzących z obszarów wiejskich, małomiasteczkowych i peryferyjnych.
8) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) wspieranie i upowszechnianie nauki, edukacji, wychowania oraz technik samokształcenia
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wydawanie bezpłatnych publikacji oraz broszur promocyjnych związanych z promocją postaw
optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia
b) organizowanie otwartych spotkań, konferencji i sympozjów z zakresu psychologii i nauk
społecznych, połączonych z promocją optymizmu, oraz otwartości i aktywności obywatelskiej i
wspólnotowej,
c) organizowanie otwartych i bezpłatnych festiwali, imprez, pokazów i projekcji filmowych
propagujących optymistyczne podejście do życia,
d) organizowanie bezpłatnych warsztatów i szkoleń z zakresu nauk społecznych, zarządzania,
psychologii, technik motywacyjnych i innych dziedzin,
e) organizowanie zbiórek publicznych na cele pomocy społecznej,
f) prowadzenie aukcji przedmiotów przekazanych fundacji w formie darowizny,
jako formy pozyskiwania środków na realizację celów statutowych
g) pozyskiwanie, zarządzanie, podział darowizn otrzymywanych przez Fundację na realizację
celów statutowych
h) stworzenie, wyposażenie i zarządzanie biurowym ośrodkiem działalności fundacji,
przeznaczonym na organizację spotkań szkoleń i warsztatów z zakresu optymizmu i
pozytywnego oraz otwartości i aktywności obywatelskiej i wspólnotowej, a także na realizację
innych projektów fundacji
i) promowanie rozwoju tożsamości kulturowej, obywatelskiej i narodowej, poprzez
organizowanie happeningów i akcji społecznych o tematyce wspólnotowej,
j) przygotowanie i zarządzanie stroną internetową fundacji, obejmującej materiały promujące
postawę optymistyczną, pozytywne myślenie i radość życia,
k) organizowanie otwartych wykładów i spotkań z ludźmi wybitnymi i autorytetami,
wskazującymi na wagę optymizmu w osiąganiu życiowego sukcesu,
l) nieodpłatne organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i
objętych patologią oraz z obszarów wiejskich, małomiasteczkowych i peryferyjnych,
m) nieodpłatne organizowanie zajęć pozaszkolnych dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin
ubogich i objętych patologią oraz z obszarów wiejskich, małomiasteczkowych i peryferyjnych,
n) organizowanie otwartych i bezpłatnych wydarzeń sportowych, nakierowanych na budowanie
pozytywnych emocji poprzez sport i sprzyjających włączeniu społecznemu przez sport
o) wytwarzanie i rozprowadzanie, w ramach niezarobkowej działalności pożytku publicznego,
nieodpłatnej lub odpłatnej, przedmiotów drobnego wytwórstwa, gadżetów, maskotek,
artykułów upominkowych lub artykułów podobnych o treści lub przesłaniu nawiązującym do
promocji pozytywnego myślenia i postaw optymistycznych”,
p) podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi i
mediami, w zakresie realizacji celów określonych w statucie Fundacji,
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q) podejmowanie współpracy z organami władzy, administracji państwowej, samorządowej, w
zakresie realizacji celów określonych w statucie Fundacji
2. Jeśli do podjęcia działalności Fundacji w ramach danego celu lub w określony sposób, wymagane
będzie zezwolenie organu, licencja lub zgoda podmiotu, Fundacja podejmie działalność w ramach
danego celu lub w określony sposób, po uzyskaniu takiego zezwolenia, licencji lub zgody.
§ 10
Fundacja prowadzi działalność o której mowa w § 9 niniejszego Statutu, nieodpłatnie lub odpłatnie.

§ 11
Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł.
§ 12
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w
kraju i za granicą a także przystępować do spółek i fundacji.
§ 13
1. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania i prawem polskim dopuszczonych.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski (kwota fundacyjna), w wysokości 2000 (dwa tysiące)
złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 15
Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów
działalności Fundacji.
§ 16
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach.
§ 17
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) dotacji,
b) subwencji,
c) darowizn krajowych i zagranicznych,
d) spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych,
e) zbiórek publicznych,
f) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych,
g) nawiązek,
h) odsetek z lokat bankowych,
i) aukcji internetowych.
j) innych, prawnie dozwolonych źródeł.
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§ 18
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
§ 19
Z zastrzeżeniem § 18 powyżej, Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach, papierach
wartościowych, lokatach bankowych, obligacjach oraz w bezpiecznych instrumentach finansowych.
§ 20
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu 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, (dalej "osoby bliskie",
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub 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,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, \
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 21
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
§ 22
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do dwóch osób powoływanych lub odwoływanych przez
Fundatora.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy członek Zarządu Fundacji .
§ 24
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu
Fundacji.
§ 25
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) prowadzenie działalności i reprezentacja Fundacji,
b) uchwalanie regulaminów, rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
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f)
g)
h)
i)
j)

opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
ustanawianie certyfikatów, nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
dokonywanie zmian Statutu,
wykonywanie wszelkich uprawnień w zakresie zarządzania Fundacją

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 36
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 37
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji.
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundator:

________________
Mariusz Pujszo
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