STATUT FUNDACJI
Tekst jednolity
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja SM-walcz o siebie””, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona
została przez Malinę Wieczorek-Pawlak, zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Iwonę Janas w Kancelarii Notarialnej w Łazach dnia
29.06.2016 r.
2. Fundacja prowadzi działania na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji są Pęcie Małe.
§4
Fundacja działa na terenie Polski oraz poza jej granicami
§5
Fundacja może ustanawiać przyznawać wyróżnienia i nagrody.
§6
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§7
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, fundacje a także przystępować do spółek.
§8
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony
§9
1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym zakresie działania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1, decyduje
Zarząd.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
1. Celem Fundacji jest:
1) wspieranie działań osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, chorych oraz
promocja inicjatyw przez nich podejmowanych,
2) zwiększenie aktywności i integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
wykluczonych społecznie, chorych w społeczeństwie,
3) tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
wykluczonych społecznie, chorych w społeczeństwie,
4) edukacja społeczna oparta na zasadach integracji,
5) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, chorych,
6) promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych, wykluczonych
społecznie, chorych
7) promowanie oraz informowanie o przysługujących obywatelom prawach, w tym w
zakresie równego traktowania m.in. w miejscu pracy, w zakresie dostępu do edukacji,
opieki zdrowotnej, towarów i usług,
8) inicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy obywatelami i instytucjami
międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z prawem do
równego traktowania wszystkich obywateli,
9) promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego i podejmowanie działań
umacniających więzi między obywatelami krajów UE i całego świata, zwiększających
integracje ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, wykluczonych
społecznie, chorych.
2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) uczestnictwo w konsultacjach społecznych aktów prawnych i rozwiązań systemowych
mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie,
chorych i ich rodzin oraz wspieranie procesu konsultacji społecznych poprzez
rozpowszechnianiu informacji o konsultacjach w środowisku osób chorych,
b) inicjowanie rozwiązań prawnych i systemowych związanych z sytuacją osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, chorych i ich rodzin,
c) inicjowanie działalności badawczej
d) współpracę z instytucjami publicznymi, w tym ośrodkami badawczymi i szpitalami,
mediami oraz organizacjami pozarządowymi z Polski i za granicy.
e) tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby
niepełnosprawne, wykluczone społecznie i chore w środowisku miejskim i wiejskim,
f) opracowywanie, opiniowanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie
osobom niepełnosprawnym, chorym,

g) organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych,
h) organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów, w szczególności dla osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, chorych i ich rodzin, a także dla
personelu medycznego i administracji ośrodków medycznych.
i) działalność wydawniczą,
j) prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych na temat osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i chorych,
k) działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami - rehabilitacja zawodowa,
pomoc społeczna, działalność edukacyjna i szkoleniowa oraz inne szeroko rozumiane
działania związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
l) tworzenie filmów edukacyjnych
m) promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby
niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów,
n) tworzenie i prowadzenie portali internetowych,
o) doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, chorych
p) prowadzenie agencji zatrudnienia, instytucji doradczych itp.
q) realizacji przedsięwzięć w obszarze pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej.
3. Podpunkty od a do g wymienione w § 10 punkt 2 są prowadzone jako nieodpłatna
działalność pożytku publicznego – działalność o charakterze niedochodowym
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 (jeden tysiąc pięćset) zł.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków i zapisów;
2. Subwencji i dotacji;
3. Zbiórek publicznych;
4. Majątku nieruchomego i ruchomego;
5. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 14
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji.

§15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 17
Rada Fundacji jest organem opiniującym i kontrolnym.
§18
1. Rada Fundacji składa się z od 2 do 3 Członków powoływanych na czteroletnią kadencję.
Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
2.Członkiem Rady nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członek Rady nie może równocześnie pełnić funkcji Członka Zarządu ani pozostawać z
Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
§19
Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania przez Fundatora
przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Członka Rady. Członek Rady po
upływie kadencji może być powołany do pełnienia tej funkcji ponownie.
§ 20
Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Fundacja może zwracać im celowe wydatki
poniesione w związku z pełnieniem swej funkcji, na zasadach określonych w ustanowionym
przez Fundatora Regulaminie Rady Fundacji.

§ 21
Rada Fundacji na swym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 22
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego lub
Zarząd. W posiedzeniach, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu.
§ 23
1. Rada Fundacji, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, podejmuje decyzje w formie
uchwał zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich jej Członków. W razie równości
głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji może przyjąć uchwały w drodze obiegowej.
§ 24
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona;
2. Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd planów działalności Fundacji.
3. Przyjmowanie sprawozdań rocznych Fundacji.
ZARZĄD
§ 25
Zarząd Fundacji składa się z od jednej do dwóch osób i jest powołany na czas nieoznaczony
przez Fundatora.
§ 26
Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
§ 27
Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
§ 28
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
§ 29
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu jest jednoosobowo uprawniony do składania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji.
§ 30
Zarząd Fundacji:

a) reprezentuje ją na zewnątrz
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem;
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji;
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji.
§ 31
Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani z tytułu pełnienia funkcji w
Zarządzie z dochodów Fundacji.
§ 32
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie przez wszystkich
Członków Zarządu.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 33
W rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, określonych w § 10
Statutu, Fundacja może prowadzić, na terenie kraju i za granicą, działalność gospodarczą
polegającą na:
1. może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) 17.23.Z
Produkcja artykułów piśmienniczych
2) 18.11.Z
Drukowanie gazet
3) 18.12.Z
Pozostałe drukowanie
4) 18.13.Z
Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
5) 18.20.Z
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
6) 41.10.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem
budynków
7) 58.11.Z
Wydawanie książek
8) 58.23.Z
Wydawanie gazet
9) 58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
10) 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
11) 58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
12) 58.29.Z
Działalność
wydawnicza
w
zakresie
pozostałego
oprogramowania
13) 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych
14) 59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych
15) 59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

16) 59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
17) 60.10.Z
Nadawanie programów radiofonicznych
18) 60.20.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i
abonamentowych
19) 62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
20) 62.02.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
21) 62.03.Z
Działalność
związana
z
zarządzaniem
urządzeniami
informatycznymi
22) 63.11.Z
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
23) 63.12.Z
Działalność portali internetowych
24) 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana
25) 68.10.Z
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
26) 68.20.Z
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
27) 69.20.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
28) 70.21.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
29) 70.24.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności
gospodarczej i zarządzania
30) 71.11.Z
Działalność w zakresie architektury
31) 71.12.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne
32) 71.20.B
Pozostałe badania i analizy techniczne
33) 72.11.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
34) 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk przyrodniczych i technicznych
35) 72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
nauk społecznych i humanistycznych
36) 73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
37) 73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych
38) 73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)
39) 73.12.D
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
40) 73.20.Z
Badanie rynku i opinii publicznej
41) 74.10.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
42) 74.20.Z
Działalność fotograficzna
43) 74.30.Z
Działalność związana z tłumaczeniami
44) 74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
45) 77.21.Z
Wyposażenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
46) 77.22.Z
Wyposażenie kaseta wideo, płyty CD, DVD, itp.
47) 77.29.Z
Wyposażenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku
osobistego i domowego
48) 77.40.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

49) 78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
pozyskiwaniem pracowników
50) 78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej
51) 78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
52) 79.11.A
Działalność agentów turystycznych
53) 79.90.A
Działalność pilów wycieczek i przewodników turystycznych
54) 79.90.B
Działalność w zakresie informacji turystycznej
55) 79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie
indziej nieklasyfikowana
56) 82.11.Z
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
57) 82.19.Z
Wykonywania fotokopii, przygotowanie dokumentów i
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
58) 82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
59) 82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
60) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
61) 85.52.Z
Pozostałe formy edukacji artystycznej
62) 85.59.B
Pozostałe szkolenie formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
63) 85.60.Z
Działalność wspomagające edukację
64) 86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna
65) 86.90.C
Praktyka pielęgniarek i położnych
66) 86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
67) 87.10.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską
68) 87.20.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
69) 87.30.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
70) 87.90.Z
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
71) 88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
72) 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
73) 90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
74) 90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
75) 90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
76) 90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
77) 93.12.Z
Działalność klubów sportowych
78) 93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
79) 93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
80) 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
81) 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana
82) 96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
83) 96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 34
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na finansowanie działalności
statutowej.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 35
Zmiana statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji.
§ 36
Decyzje o przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w
razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji i wyborze jej likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Likwidację Fundacji prowadzi się pod dotychczasową nazwą Fundacji z wyróżnikiem „w
likwidacji”.
4. Likwidatorowi Fundacji przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
5. Likwidator Fundacji obowiązany jest zaspokoić lub zabezpieczyć wszelkie należne
roszczenia wierzycieli.
6. Likwidator Fundacji powinien dążyć do zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu
6 miesięcy od dnia jego otwarcia.
7. Likwidator Fundacji występuje o wykreślenie jej z właściwego rejestru, składając wraz z
wnioskiem o wykreślenie, sprawozdanie finansowe, opis czynności likwidacyjnych oraz
oświadczenie o braku zobowiązań Fundacji wobec Skarbu Państwa i osób trzecich.
§ 38
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na cele zbliżone do celów
statutowych Fundacji. Wyboru konkretnej organizacji, jakiej przekazany zostanie majątek
dokonuje likwidator, za zgodą Fundatora.

