
Statut Fundacji „Fundacja Życie Pełne Możliwości” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja dla osób niepełnosprawnych „Fundacja Życie Pełne Możliwości”, zwana dalej 

Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Gammamedica sp. z o. o., zwaną dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Staszków w Kancelarii 

Notarialnej Andrzej Ciba w Krakowie, w dniu 23.07.2020 r. 

 

§ 2 

1. Siedziba Fundacji znajduje się przy ul. Marcina Wadowity 6A, 34-100 Wadowice. 

 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

 

3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 4 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do 

realizacji celów fundacji. Tryb ich przyznawania określa Zarząd w drodze uchwały. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest działalność społeczna, szczególnie w zakresie wspierania, doradztwa i pomocy 

osobom starszym oraz dotkniętym różnymi formami niepełnosprawności. 

 

§ 6 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. doradztwo w zakresie sporządzania wniosków o pozyskiwanie środków z różnych 

źródeł, 



b. wsparcie logistyczne w transporcie osób, sprzętu i materiałów 

c. organizowanie procesu pozyskiwania sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 

osobom z niepełnosprawnościami, 

d. pomoc osobom dotkniętym różnymi formami niepełnosprawności, 

e. wspieranie osób niepełnosprawnych w różnych rodzajach aktywności, 

f. walkę z wykluczeniem cyfrowym osób starszych oraz dotkniętym różnymi formami 

niepełnosprawności, 

g. prowadzenie innej działalności zgodnej z celami statutowymi. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 

c. zbiórek publicznych, 

d. majątku fundacji, 

e. odsetek i lokat bankowych. 

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 9 

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 10 

1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa, wybieranych przez fundatora na pięcioletnią 

kadencję.  

 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

 



3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa (w przypadku rezygnacji samego Prezesa 

– na ręce jednego z członków Zarządu), 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu. 

 

§ 11 

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

 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

g. przygotowywanie projektu zmian w statucie, 

h. składanie wniosku do Fundatora o zatwierdzenie zmian w statucie, 

i. wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 

3. Zarząd co roku (do końca grudnia) zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 12 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

2. Posiedzenie Zarządu musi zakończyć się przed końcem bieżącego kwartału. 

 
3. Posiedzenie Zarządu może dobywać się za pomocą odpowiednich technik informatycznych, 

na przykład za pośrednictwem platform typu MS Teams lub Zoom. 

  

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną najpóźniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku 

takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem. 

 
5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

 
6. W posiedzeniu muszą uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu. 

 
7. Po trzech, nieskutecznych próbach zwołania posiedzenia Zarządu, decyzję może podjąć 

sam prezes i ponosi za nią pełną odpowiedzialność. 



 
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością, jeśli dalsze 

postanowienia nie stanowią inaczej. 

 
9. W razie zaistnienia okoliczności, w których sytuacja wymaga szybkiego reagowania (w 

czasie krótszym niż tydzień), Prezes może samodzielnie podejąć decyzję. Musi się to jednak 

odbyć za zgodą Fundatora. 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 13 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony 

jest każdy członek Zarządu (do kwoty 50 000 zł). Gdy kwota zobowiązania przekracza 50 000 zł do 

składania oświadczenia woli wymagana jest obecność przynajmniej dwóch osób należących do 

składu Zarządu. 

 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów. Zmiana może 

dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. Wszelkie zmiany w statucie muszą być 

zaakceptowane przez Fundatora, który w ten sposób dba o zgodność działalności Fundacji z 

założoną wizją. 

 

§ 15 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością 

głosów i po akceptacji Fundatora. 

 

§ 16 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

 



3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów i po akceptacji ze 

strony Fundatora. 

 
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 


