
STATUT 

Fundacji Świat Wspólnych Możliwości 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja Świat Wspólnych Możliwości, zwana dalej „Fundacją”, jest ustanowiona 

przez Patrycję Zwolską-Radosławską, Ewę Konopkę, Katarzynę Piaścińską, 

Bogusławę Kubin i Mariusza Grajdę, zwanymi dalej "Fundatorami". 

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej 

notariusza Wojciecha Zieleniewskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Marszałkowskiej 87 lok. 123 pod numerem repertorium 1797/2019 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz 

niniejszego Statutu. 

4. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy. 

§ 2. 

Fundacja jest powołana do realizacji następujących celów: 

1) integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

2) prowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz innych działań zmierzających 

do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie; 

3) aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie; 



4) stworzenia mieszkań, domów lub ośrodków dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, w których będą mogli przebywać samodzielnie lub z pomocą 

wykwalifikowanych asystentów; 

5) działalności charytatywno-opiekuńczej, pomocy społecznej oraz wszelkiego 

rodzaju działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

§ 3. 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister właściwy 

do spraw rodziny. 

§ 4. 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej misję 

lub nazwę. 

§ 5. 

1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania i prawem polskim dopuszczonych. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

 

 



Rozdział II 

Zasady, formy i zakres działalności 

§ 6. 

Fundacja będzie realizowała cele określone w § 2: 

1) w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie – 

poprzez:  

- integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i podejmowanie działań na rzecz równości szans,  

- integrację środowisk osób niepełnosprawnych, 
- organizowanie letnich i zimowych obozów rekreacyjno-sportowych,  
- promowanie sportu i turystyki osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, 
- organizowanie wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie i ich opiekunów,  
- podejmowanie działań na rzecz równości szans osób 

niepełnosprawnych w zakresie dostępu do miejsc publicznych, 
ośrodków rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej,  oraz 
uczestnictwa w imprezach społecznych, 

- sygnalizowanie potrzeby wprowadzenia zmian w obowiązujących 
przepisach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie, jako 
pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej; 

- współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi i biznesem w ramach projektów na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- inicjowanie, rozwoju i wymiany doświadczeń z organizacjami o 
podobnych celach w kraju i za granicą, 

- promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie,   

- propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach 
niepełnosprawności intelektualnej, 

- kampanie społeczne i edukacyjne przeciwdziałające wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych; 

 

2) w zakresie prowadzenia warsztatów terapeutycznych oraz innych działań 

zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie – 

poprzez: 



- szkolenia, warsztaty, instruktaże na rzecz usamodzielniania osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i 
środowiskowego na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce wspierających funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

- edukację społeczną, tworzenie i opracowywanie programów 
edukacyjnych; 

 

3) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

intelektualnie – poprzez: 

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, 

- podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- realizację projektów aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie;  
 

4) w zakresie stworzenia mieszkań, domów lub ośrodków dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, w których będą mogli przebywać 

samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanych asystentów – poprzez: 

- gromadzenie funduszy na ten cel, w tym pozyskiwanie partnerów, 
sponsorów i darczyńców, 

- działania na rzecz promocji i rozwoju mieszkalnictwa dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- zwiększanie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, w tym sygnalizowanie potrzeby 
wprowadzenia stosownych zmian w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego; 

5) w zakresie działalności charytatywno-opiekuńczej, pomocy społecznej oraz 

wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego na rzecz osób 

niepełnosprawnych intelektualnie – poprzez: 

- wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi i 
ich rodzinami, 



- promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, 

- pozyskiwanie partnerów, sponsorów i darczyńców, 
- udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich 

rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości, 

- wszechstronne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin. 

§ 7. 

Fundacja będzie realizowała cele określone w § 2 we współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi 

wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 8. 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 5.000 zł (słownie: pięć 

tysiące złotych), z czego 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczone jest na 

działalność gospodarczą.  

2. Dochody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nierezydentów; 

2) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych; 

3) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez; 

4) zbiórek internetowych;  

5) wpływów z OPP; 

6) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych;  

7) dochodów z majątku Fundacji; 

8) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 



9) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ; 

10) świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art 448 k.c. 

3. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na 

pokrycie uzasadnionych kosztów działalności Fundacji. Działalność gospodarcza 

może być prowadzona przez Fundację w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych oraz jedynie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności 

pożytku publicznego. 

4. W realizacji swych zadań statutowych Fundacja może realizować odpłatną i 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

§ 9. 

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej 

jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jedngo roku kwotę 20 000,00 (słownie: 

dwudziestu tysięcy złotych) uzyskują honorowy tytuł „sponsora Fundacji”. 

2. Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy, medale honorowe i nadawać je 

osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 

osobowości prawnej zasłużonym w idei realizacji celów Fundacji dla samej Fundacji.  

Rozdział IV 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 10. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, w zakresie: 

1) PKD 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

2) PKD 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne 



3) PKD 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering) 

4) PKD 56.29.Z – pozostała działalność gastronomiczna 

5) PKD 58.11.Z – wydawanie książek; 

6) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet; 

7) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

8) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza; 

9) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność; 

10) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych; 

11) PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

12) PKD 78.10.Z - działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników; 

13) PKD 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem 

pracowników; 

14) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i 

kongresów; 

15) PKD 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych; 

16) PKD 87.10.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 

pielęgniarską; 

17) PKD 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych; 

18) PKD 87.90.Z - pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 

19) PKD 88.10.Z - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych; 



20) PKD 88.91.Z - opieka dzienna nad dziećmi; 

21) PKD 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

22) PKD 96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej 

mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz na 

pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

3. Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Rada 

Fundatorów. 

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, tak 

aby rozmiar prowadzonej działalności służył realizacji celów Fundacji.  

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez 

przepisy prawa. 

Rozdział V 

Fundatorzy 

§ 11. 

1. Fundatorzy tworzą Zgromadzenie Fundatorów. Każdemu fundatorowi przysługuje 

jeden głos w Zgromadzeniu Fundatorów. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa 

Zarządu; 

2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji; 

3) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 



4) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, celu działania i likwidacji 

Fundacji; 

5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przewyższających 

kwotę 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych); 

6) podejmowanie innych decyzji w przypadkach wskazanych w Statucie. 

3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów. 

4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wymaga jednomyślności. 

5. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest co najmniej 2 razy w roku przez Prezesa 

Zarządu. Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest także każdorazowo na wniosek 

co najmniej 2 fundatorów przedłożony Prezesowi Zarządu. 

Rozdział VI 

Organy Fundacji 

§ 12. 

Organami Fundacji są: 

1) Zgromadzenie Fundatorów; 

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem; 

3) Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

§ 13. 

1. Zarząd składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. 

3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu. W takim przypadku powołują siebie w skład 

Zarządu, zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1. 



4. Funkcję Prezesa Zarządu może sprawować jeden z Fundatorów. 

§ 14. 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka 

Zarządu. 

2. Członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów w 

każdym czasie. 

§ 15. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz wykonując cele 

statutowe Fundacji. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji 

Zgromadzenia Fundatorów lub Rady. 

3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa, na posiedzeniach zwoływanych 

przez co najmniej 2 Fundatorów lub Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku. W 

razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności. Regulamin wymaga zatwierdzenia 

uchwałą Zgromadzenia Fundatorów. 

§ 16. 

1. Do oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym 

między innymi zaciągania zobowiązań przewyższających kwotę 1.000 zł (słownie: 

tysiąca złotych), zawierania umów, spraw pracowniczych oraz udzielania 

pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 



2. W bieżących sprawach Fundacji, a w szczególności do podpisywania pism 

przewodnich, zaproszeń i innych tego typu dokumentów, oraz poświadczania za 

zgodność z oryginałem upoważniony jest każdy członek Zarządu działający 

jednoosobowo. 

§ 17. 

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

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów. 

3. Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie z 

tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy 

lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Zarządu z Fundacją. 

4. Członek Zarządu, w przypadku poniesienia kosztów wynikających z wypełniania 

zadania służącego realizacji celów Fundacji, może ubiegać się o zwrot tych kosztów. 

§ 18. 

1. Rada jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

2. Rada sprawuje funkcję kontrolną nad realizacją statutowych celów i zadań Fundacji. 

3. Rada kontroluje sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i 

sprawozdań z działalności Zarządu. 

§ 19. 

1. Rada składa się z 3 - 5 członków. 

2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i 

sekretarza Rady. 



3. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony. Członek Rady może zostać 

odwołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów w każdym czasie. 

4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady. 

§ 20. 

Do Rady należy: 

1) inicjowanie kierunków działalności Fundacji; 

2) aktywne promowanie Fundacji i jej działalności, między innymi w mediach 

społecznościowych  

3) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji; 

4) występowanie do Fundatorów i Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności 

Fundacji; 

5) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji; 

6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd; 

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz 

udzielanie mu absolutorium; 

 8) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu; 

9) występowanie do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskiem o odwołanie członka 

Zarządu; 

10) pozostałe zadania przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady. 

§ 21. 

1. Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia. 

2. Wynagrodzenie członków Rady określa Zgromadzenie Fundatorów. 



3. Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie z 

tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy 

lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Rady z Fundacją. 

§ 22. 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Uchwały zapadają na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego, nie 

rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

3. Każdy członek Rady ma jeden głos. 

§ 23. 

Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady. 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu 

§ 24. 

Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VIII  

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Fundacja może współpracować z inną fundacją lub stowarzyszeniem realizującymi 

podobne cele statutowe, może wspierać materialnie i organizacyjnie działalność takiej 

fundacji lub stowarzyszenia.  

2. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. 

3. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmu je Zgromadzenie 

Fundatorów. 

§ 26. 

Każdy z Fundatorów może wskazać, iż na wypadek jego śmierci albo choroby, ułomności 

lub utraty sił – powodujących jego trwałą i całkowitą niezdolność do wykonywania 

uprawnień wynikających ze statutu, jego uprawnienia przewidziane w statucie będzie 

wykonywać wskazany przez niego inny Fundator. Oświadczenie Fundatora powinno być 

napisane w całości pismem ręcznym, podpisane i opatrzone datą oraz złożone na ręce 

Prezesa Zarządu. Oświadczenie może zostać w każdej  chwili odwołane, z zachowaniem 

tej samej formy. 


