STATUT FUNDACJI
„Fundacja Pełna Życia”
Tekst jednolity
uchwalony uchwałą Rady Fundacji nr 1/5/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne.
§1
"Fundacja Pełna Życia" zwana dalej "Fundacją", ustanowiona 24.10.1989 r. przez pięciu założycieli – osoby fizyczne, działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity Dz.U. 1991.46.203 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz
jest miasto Kraków.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
Rozdział II: Cele działania Fundacji.
§3
1.Cele Fundacji:
1) Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej; pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.
2) Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja podopiecznych Fundacji, szczególnie młodych osób
z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także
osób zagrożonych niepełnosprawnością poprzez:
a) realizację programów kompleksowej, indywidualnej i grupowej rehabilitacji medycznej oraz społecznej podopiecznych
b) wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych
c) prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań
na styku kultury, terapii i pomocy społecznej
d) inicjowanie i realizację działań na rzecz swobodnego dostępu do dóbr kultury osób
marginalizowanych, w tym ich aktywnego życia w społecznościach lokalnych, m.in.
poprzez działania na rzecz zachowania i promowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, ochronę środowiska oraz dostępne formy rekreacji
e) inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji
f) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sferze realizacji praw osób niepełnosprawnych.

3) Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie
i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych.
4) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji
zadań statutowych.
5) Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji
6) Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych
7) Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
8) Realizacja pomocy społecznej dla podopiecznych Fundacji.
2. W wyjątkowych uzasadnionych okolicznościach, dających możliwość aktywnego prowadzenia działalności statutowej Fundacji w nowych obszarach i dziedzinach, dopuszczalna
jest zmiana nazwy Fundacji, jak również modyfikacja oraz rozszerzenie celów działania
Fundacji z zachowaniem jako wiodących dotychczasowych celów Fundacji.
Zmiany, o których mowa w tym ustępie, wymagają dla swej ważności pisemnej zgody
większości Fundatorów.
§4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności statutowej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa
b) współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki oraz instytucjami państwowymi, a także
organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi
c) zawieranie umów partnerskich, służących działalności statutowej
d) promowanie dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i upowszechnianiu
holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i społecznej osób niepełnosprawnych,
oraz inspirowanie prac naukowo-badawczych i działalności oświatowej w tej dziedzinie
e) podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, organizowanie imprez, w tym
imprez integracyjnych i sportowych.
§5
Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich, zatwierdzonych przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
§6
1. Działalność statutowa opisana w § 4 może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie
i stanowi działalność pożytku publicznego.
2. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie
tego samego przedmiotu działalności statutowej Fundacji wynika z każdorazowo określanej przez Zarząd, aktualnej sytuacji finansowej Fundacji, warunkującej możliwość pełnego lub częściowego dofinansowania konkretnych działań.
3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:
1) prowadzenie całorocznego ośrodka kompleksowej terapii dzieci niepełnosprawnych
2) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla
osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów
3) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych

4) organizowanie szkoleń dla terapeutów, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych, wolontariuszy
5) promowanie hipoterapii jako metody wspomagającej kompleksową terapię
6) organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych problemom osób niepełnosprawnych oraz rozwojowi metody hipoterapii
7) prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej problematyce hipoterapii oraz
osób niepełnosprawnych
8) reprodukcja zapisanych na nośnikach informacji filmów dla celów edukacyjnych
9) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
10) pozaszkolne formy edukacji artystycznej
11) działalność fizjoterapeutyczna
12) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
13) działalność obiektów sportowych
14) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
16) utrzymywanie parków i terenów zielonych
17) działalność w celu ochrony środowiska
18) organizowanie zbiórek publicznych.
4. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego:
1) prowadzenie całorocznego ośrodka kompleksowej terapii dzieci niepełnosprawnych
2) organizowanie i prowadzenie medycznych konsultacji specjalistycznych kwalifikujących do kompleksowej terapii
3) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla
osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów
4) organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
5) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
6) organizowanie szkoleń dla terapeutów, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych, wolontariuszy
7) promowanie hipoterapii jako metody wspomagającej kompleksową terapię
8) organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych problemom osób niepełnosprawnych oraz rozwojowi metody hipoterapii
9) doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków hipoterapii
10) pośrednictwo pracy terapeutów, asystentów osób niepełnosprawnych i ich rodzin
11) prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej problematyce hipoterapii oraz
osób niepełnosprawnych
12) reprodukcja zapisanych na nośnikach informacji filmów dla celów edukacyjnych
13) organizowanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej dla osób niepełnosprawnych
14) organizowanie akcji wspierających wolontariat
15) pozyskiwanie sponsorów wspomagających realizację celów statutowych Fundacji
16) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
17) pozaszkolne formy edukacji artystycznej
18) działalność fizjoterapeutyczna
19) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
20) działalność obiektów sportowych
21) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

22) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
23) działalność w celu ochrony środowiska.
§7
1. Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej i samorządowej oraz innymi
podmiotami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.
2. Fundacja może obejmować i nabywać udziały lub akcje spółek prawa handlowego, występować jako wspólnik w spółkach w kraju i za granicą oraz jako członek wspierający
stowarzyszenia, z zachowaniem warunków określonych niniejszym Statutem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III: Majątek Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski, na który składa się kwota przekazana
przez założycieli oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działalności.
§9
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1) darowizny, subwencje, sponsoring, spadki i zapisy pochodzące od osób fizycznych
i prawnych krajowych oraz zagranicznych
2) prawa majątkowe i dochody z tych praw; w tym w szczególności dochody z udziałów
w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte (nabyte) przez Fundację
3) odsetki bankowe
4) dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację
5) inne dochody.
§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Zakres oraz sposób prowadzenia
działalności gospodarczej zostaną określone przez Zarząd i zaakceptowane uchwałą Rady
Fundacji.
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być
użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji.
Cały przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
§11
1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku mał-

żeńskim, 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.

Rozdział IV: Organy i organizacja Fundacji.
§12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§13
1. Rada Fundacji składa się z od trzech do sześciu członków.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

1.
2.

3.

4.

§14
Na jeden miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowa Rada Fundacji wybiera nowy
skład Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji zostaje stwierdzone
uchwałą Rady Fundacji.
W przypadku:
a) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
b) zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają lub
w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego członka Rady Fundacji
może nastąpić odwołanie członka Rady w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie.
Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które zostały odwołane lub ich członkostwo
ustało, lub w celu poszerzenia składu Rady, powołuje swą uchwałą Rada.

§15
1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.

2. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

1.

2.
3.
4.

§16
Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
a) przyjmowanie, ocena i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Zarządu Fundacji
z działalności statutowej Fundacji
b) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych
działalności Fundacji
c) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
d) nadzór nad prawidłowością działań Zarządu Fundacji
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
f) podjęcie uchwały w kwestii likwidacji Fundacji
g) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji i zmiany celów Fundacji
h) wyrażanie zgody na działania Zarzadu w sprawach wskazanych w § 7 ust. 2 Statutu.
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego Rady lub osoby przez niego upoważnionej.
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
Czynności prawnych w imieniu Rady Fundacji dokonują dwaj upoważnieni przez Radę
członkowie.

§17
1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje oraz ustala jego wynagrodzenie Rada
Fundacji. Wiceprezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje oraz ustala ich wynagrodzenie Prezes Zarządu Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy ponadto podejmowanie decyzji we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
Zarząd w szczególności:
a) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji
b) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
c) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji
d) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej
e) w imieniu Fundacji obejmuje i nabywa udziały lub akcje spółek prawa handlowego i przystępuje do stowarzyszeń

f) przedstawia Radzie Fundacji propozycje zmian w Statucie i propozycje zmian celów Fundacji
g) ustanawia pełnomocników.
6. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają: Prezes Zarządu jednoosobowo,
dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub jeden członek Zarządu Fundacji działający wspólnie z pełnomocnikiem.
7. Zarząd Fundacji przedstawia, coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły
Radzie Fundacji.
8. Zarząd Fundacji prowadzi działalność przy pomocy biura Fundacji.
§18
Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarzadu, w tym Prezesa.
W przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
Rozdział V: Postanowienia końcowe.
§19
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. Uchwałę w przedmiocie likwidacji
Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub
z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku, podejmuje Rada Fundacji.
2. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.
§ 20
W sprawach nie unormowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.)
oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji, w szczególności Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 21
Tekst jednolity Statutu został przyjęty uchwałą Rady Fundacji nr 1/5/2019 z dnia 27 maja
2019 r.

Rada Fundacji
(-) Marek Kapturkiewicz
Przewodniczący Rady

(-) Małgorzata Leżańska
Członek Rady
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Członek Rady
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Członek Rady

