STATUT FUNDACJI ROZWOJU PSYCHOLOGII SPORTU I
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ „FLOW”
I. Postanowienia ogólne
§1

Hanna Cygan, Joanna Madey, Aleksandra Piechnik oraz Dorota Pietrzyk-Matusik zwane dalej
Fundatorami, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 8 stycznia 2010 roku w
kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Długiej 36 Fundację, która nosić będzie nazwę
- Fundacja Rozwoju Psychologii Sportu i Aktywności Fizycznej ”FLOW”, zwaną dalej
Fundacją.
§2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne,
zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Ministrem sprawującym nadzór nad organizacją jest minister właściwy do spraw
sportu.
§4
1. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą "FLOW" oraz znakiem graficznym.
2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę
organizacyjną.
3. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji celów obranych przez Fundację.
§5
1. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
2. Fundacja może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami o
podobnym profilu działalności.

II. Cele, środki i zasady działania Fundacji
§6
1. Celem fundacji jest:


szerzenie wiedzy z zakresu psychologii sportu i aktywności fizycznej wśród
psychologów, studentów psychologii i nauk o kulturze fizycznej, osób uprawiających
amatorsko i profesjonalnie sport oraz innych osób zaangażowanych w działalność
sportową m.in. trenerów, instruktorów, działaczy sportowych, lekarzy i
fizjoterapeutów;



nauczanie umiejętności psychologicznych potrzebnych w treningu sportowym i
rywalizacji sportowej zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych;



wspomaganie procesu leczenia kontuzji u osób amatorsko i profesjonalnie
zaangażowanych w aktywność sportową i rekreację;
wyrównywanie szans zawodników kończących karierę sportową na rynku
pracy;




przygotowanie sportowców do samodzielnego życia i funkcjonowania w
społeczeństwie;



propagowanie zdrowego stylu życia;



profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży ;



nauka samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży w społeczeństwie
poprzez uczestnictwo w aktywności sportowej oraz edukację psychologiczną;

§7
1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:
a. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami
w kraju i za granicą;
b. prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych, biuletynu
informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom
statutowym;
c. unifikowanie, szkolenie i doskonalenie umiejętności psychologów sportu;
d. organizowanie kompleksowego wsparcia psychologicznego oraz szkolenia z
zakresu psychologii sportu i umiejętności psychologicznych dla sportowców
(warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w miejscu treningu oraz na
wyjazdach szkoleniowych);
e. organizację kompleksowego wsparcia psychologicznego oraz szkolenia z
zakresu psychologii sportu dla trenerów, lekarzy sportowych i fizjoterapeutów;

prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób uprawiających sport i
wskazywanie dalszych ścieżek kariery, połączone z organizacją szkoleń i
kursów w zakresie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie;
g. prowadzenie działalności naukowej w zakresie realizacji celów statutowych;
h. podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
i. organizację zajęć sportowych i warsztatów psychologicznych dla dzieci i
młodzieży.
j. organizację zawodów sportowych oraz festynów promujących zdrowy styl
życia i aktywność fizyczną;
k. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją
celów Fundacji;
f.

3. Fundacja realizuje cele statutowe odpłatnie poprzez:
a. prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych, biuletynu
informacyjnego Fundacji, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom
statutowym;
b. organizację kompleksowego wsparcia psychologicznego oraz szkolenia z
zakresu psychologii sportu i umiejętności psychologicznych dla sportowców
(warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne w miejscu treningu oraz na
wyjazdach szkoleniowych);
c. organizację kompleksowego wsparcia psychologicznego oraz szkolenia z
zakresu psychologii sportu dla trenerów, lekarzy sportowych i fizjoterapeutów;
d. prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób uprawiających sport i
wskazywanie dalszych ścieżek kariery, połączone z organizacją szkoleń i
kursów w zakresie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie;
e. prowadzenie działalności naukowej w zakresie realizacji celów statutowych;
f. organizację zajęć sportowych i warsztatów psychologicznych dla dzieci i
młodzieży.
g. organizację zawodów sportowych oraz festynów promujących zdrowy styl
życia i aktywność fizyczną;

III. Majątek Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz
środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działalności.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
4. W stosunku do członków Fundacji, członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zabrania się:
a. Udzielania takim osobom pożyczek lub zabezpieczania ich zobowiązań
majątkiem Fundacji;
b. Przekazywania takim osobom majątku Fundacji na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz takich osób, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie majątku Fundacji
wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;
d. Zakupu, na szczególnych zasadach, towarów lub usług, od podmiotów, w
których takie osoby uczestniczą.
§9
Dochody Fundacji pochodzą z:
1.
2.
3.
4.
5.

darowizn, spadków, zapisów,
subwencji i dotacji,
dochodów ze zbiórek publicznych,
odsetek, dochodów z majątku,
odpłatnej działalności statutowej

§ 10
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

IV Organy Fundacji
§ 11
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Kolejnych członków dla
rozszerzenia lub zmiany składu powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz
Sekretarza Rady Fundacji.
4. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Przewodniczący Rady
Fundacji.
5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z
pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej
funkcję członka Rady Fundacji.
6. Odwołanie członka Rady może nastąpić w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez pozostałych członków rady Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji
następuje w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, w
głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i
popularyzowania jej celów.
8. Każdy Członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
9. Z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej, wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą
większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady Fundacji
nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji,
które zapadają większością 2/3 głosów, a w przypadku, jeśli Rada Fundacji liczy 2
osoby, decyzje te muszą być jednomyślne.
10. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność co najmniej
połowy jej członków.
11. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do
dnia 20 grudnia.
12. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady
i Sekretarza.
13. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub
Zarządu Fundacji.

14. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a. członek Zarządu Fundacji;
b. osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
c. osoba prawomocnie skazana wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
15. Członek Rady Fundacji, z tytułu pełnienia swoich funkcji, może otrzymywać jedynie
zwrot uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określona w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306 z 2001 r. z póź.
zm.).
16. Głosowania w sprawach nagłych i ważnych dla Fundacji, biorąc pod uwagę
szczególne okoliczności mogą odbywać się poza siedzibą fundacji. Glosowanie
odbywa się w formie pisemnej za pomocą karty do głosowania przesłanej droga
elektroniczną- mailową do Członków Rady Fundacji, Członek fundacji oddaje głos a
następnie karta taka zostaje przesłana do Przewodniczącego Rady Fundacji lub
Sekretarza Rady Fundacji droga elektroniczną oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej
na adres siedziby Fundacji.
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad Zarządem Fundacji oraz organem
opiniodawczym i inicjatywnym.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
a. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,
b. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów,
c. przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
d. udzielanie absolutorium Zarządowi za sprawowanie obowiązków;
e. inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji;
f. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji;
lub połączenia Fundacji;
g. zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji;
h. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
§ 14
1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Kolejnych członków dla
rozszerzenia lub zmiany składu powołuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały. Prezesa
Zarządu wybiera Zarząd spośród swojego składu.
3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania niezastrzeżone
dla Rady Fundacji.
5. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś
z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
8. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej
dwóch jego członków.
9. Prezes jest wykonawcą uchwał Zarządu i nie może przekraczać uprawnień
wynikających z tych uchwał
10. Prezes i członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
swoich funkcji.
11. Głosowania w sprawach nagłych i ważnych dla Fundacji, biorąc pod uwagę
szczególne okoliczności mogą odbywać się poza siedzibą fundacji. Glosowanie
odbywa się w formie pisemnej za pomocą karty do głosowania przesłanej droga
elektroniczną - mailową do Członków Zarządu Fundacji, Członek zarządu Fundacji
oddaje głos, a następnie karta zostaje przesłana do Prezesa Zarządu Fundacji drogą
elektroniczną oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Fundacji.
§ 15
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2. uchwalanie rocznych planów finansowych,
3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych
do kompetencji innych organów,
4. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
6. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz
likwidacji Fundacji,
7. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji
8. tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
9. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,
10. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi
przepisami o rachunkowości.
§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub
dwóch członków Zarządu działających łącznie

V. Likwidacja i łączenie Fundacji oraz zmiana statutowa
§ 17
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Do takiej fuzji dochodzi
na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, a w
przypadku, jeśli Rada Fundacji liczy 2 osoby, decyzje te muszą być jednomyślne.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 18
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady podjętej większością
2/3 głosów. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji, a w przypadku, jeśli Rada
Fundacji liczy 2 osoby, decyzje te muszą być jednomyślne.

§ 19
1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji.
2. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się
na cele zbieżne z celami statutowymi lub na rzecz innej organizacji o zbliżonych
celach działających na terenie RP.
§ 20
Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy:
1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003z póź. zm.);
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z poź. zm.).

