STATUT
Fundacji Głuchych „Zacisze”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Głuchych „Zacisze”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Fundatora aktem notarialnym w dniu 1 października 2013 roku, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego, niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym konkretnym wyznaniem
religijnym, ani światopoglądem.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Błonie.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
6. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
8. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach
na terenie kraju oraz poza jego granicami.
9. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady,
agencje,
biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicami.
§2
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
3. Fundacja może posiadać logo.
§3
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§4
1. Fundacja może być członkiem lokalnych, regionalnych, krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i
Polityki Społecznej.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji Głuchych „Zacisze” jest poprawa losu osób niesłyszących w Polsce,
umożliwienie im samorealizacji społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i zawodowej oraz
wyrównywania szans rozwojowej; w tym także poprawa warunków życia, nauki i rehabilitacji
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wadą słuchu i mowy.
§7
Fundacja Głuchych „Zacisze” realizuje swoje cele poprzez:
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1. organizowanie spotkań kulturalnych;
2. organizowanie i finansowanie wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z wadą słuchu i mowy, a także osób niepełnosprawnych;
3. organizowanie niedochodowych spotkań, seminariów, kongresów, konferencji,
koncertów i innych form życia kulturalnego;
4. fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień;
5. zrzeszanie młodych i starszych Głuchych, rozwijanie tożsamości Głuchych,
poprawienie wizerunku ludzi Głuchych i pobudzenie świadomości o świecie Głuchych;
6. poprawa jakości kształcenia niesłyszących w Polsce;
7. informowanie rozpowszechnienia wśród społeczeństwa słyszących wiadomości
o środowisku Głuchych i szacunku wobec niego;
8. popularyzacja Polskiego Języka Migowego wśród nauczycieli szkół dla Głuchych
w Polsce;
9. walka o dostęp Głuchych do mediów;
10. propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii w komunikacji Głuchych ze
słyszącymi i osób słyszących z Głuchymi, a także osób z wadą słuchu i mowy;
11. finansowanie, przygotowanie, zbieranie znaków PJM i wydawanie książek;
12. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
i materialnej;
13. organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych oraz
turystycznych;
14. współpraca z innymi placówkami tego typu w kraju i za granicą;
15. udział w kongresach i konferencjach krajowych, międzynarodowych, zagranicznych i
światowych poświęconych tematyce będącym przedmiotem zainteresowania
Fundacji;
16. prowadzenie lektoratu języka polskiego jako języka obcego dla Głuchych w szkołach
i na uczelniach;
17. gromadzenie materiałów historycznych nt. społeczności Głuchych w Polsce;
18. przetłumaczenie z słownika języka polskiego na polski język migowy (filmik na
Internet);
19. organizowanie nagrody dla uczniów zdolnych za dobre wyniki w nauce, sporcie,
działalności artystycznej;
20. poradnictwo i doradztwo w ramach działalności statutowej;
21. współpracowanie z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie objętym celem Fundacji;
22. działalność na rzecz integracji krajowego i międzynarodowego środowiska osób z
wadą słuchu i mowy oraz rozwijanie kontaktów i współpracy, między innymi
organizacjami związanymi z celami Fundacji;
23. organizowanie konferencji naukowych poświęconych tematyce Kultury Głuchych,
sytuacji życia codziennego, edukacji jak i sportu;
24. organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
25. działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, rehabilitacyjna, sportowa;
26. organizowanie i finansowanie pomocy logopedycznej dla osób z wadą słuchu i mowy;
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27. promowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży oraz
międzynarodowego wolontariatu;
28. rozwiązywanie codziennych problemów życiowych osób z wadą słuchu i mowy;
29. likwidowanie barier komunikacyjnych integracji społecznej i wzajemnej akceptacji;
30. propagowanie nauki Polskiego Języka Migowego (PJM);
31. realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób Głuchych i Słyszących;
32. organizowanie i finansowanie w organizacji Olimpiadzie, konkursie, mistrzostwie
sportowych;
33. organizowanie i wspieranie działalności charytatywnej oraz pomocy społecznej;
34. organizowanie akcji pomocy potrzebującym;
35. organizowanie i prowadzenie terapii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom;
36. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm,
instytucji pozarządowych, samorządów terytorialnych jak i również aktywnych, a także
do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów
Fundacji;
37. organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń dla zainteresowanych;
38. organizowanie i finansowanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, w tym
komunikacyjnych i innych;
39. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych z wadą słuchu i mowy, a także osób niepełnosprawnych w ośrodkach i
placówkach polskich lub zagranicznych.
§8
Dla osiągnięcia własnych celów Fundacja Głuchych „Zacisze” może wspierać działalność
innych osób jak i instytucji, których cele są zbieżne Fundacji.
§9
Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§ 10
Organami Fundacji Głuchych „Zacisze” są:
1. Zarząd, zwany dalej Zarządem,
2. Rada Programowa, o ile zostanie powołana, zwana dalej Radą.
§ 11
1. Zarząd składa się od jednej do czterech osób. Zarząd może być jednoosobowy lub
wieloosobowy. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Zarządu. Zarząd wieloosobowy w
zależności od ilości osób w Zarządzie mogą wchodzić Prezes Zarządu, Wiceprezes
Zarządu, Sekretarz Zarządu i Członek Zarządu.
2. Fundator może być prezesem kolejnego zarządu.
3. Pierwszy Zarząd jest w całości powoływany przez Fundatora.
4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu podjętą
większością głosów przy wszystkich obecnych osób.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
6. Kadencja Zarządu trwa 9 lat.
7. Członkowstwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. z chwilą upływu kadencji,
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b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
c. odwołania członka,
d. utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu,
e. śmierci członka.
8. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. trwałej lub częściej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby,
ułomności lub utraty sił trwającej nie krócej niż rok,
b. działania na szkodę Fundacji,
c. nie uczestniczenia w pracach Zarządu przez okres nie krótszy niż 1 rok,
d. śmierci,
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
f. niezgodnego ze statutem wypełnienia funkcji członka Zarządu,
9. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
11. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zarząd.
12. Warunki płacy i pracy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
13. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
14. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. W razie równego
rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, chyba że dalsze postanowienia
statutu stanowią inaczej.
§ 12
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd kieruje Fundacją.
Zarząd odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne oraz majątkowe.
Zarząd reprezentuje Fundację w kraju i za granicą.
Pracami Zarządu kieruje Zarząd.
Zarząd podejmuje decyzje we wszelkich sprawach Fundacji.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje każdy Członek Zarządu w miarę potrzeb.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w przypadku Zarządu
wieloosobowego.
4. Prezes Zarządu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał w przypadku
Zarządu jednoosobowego.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.
§ 14
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 15
Zarząd podejmuje decyzje w sprawach:
1. opracowywania rocznego i wieloletniego planu działania Fundacji,
2. sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji,
3. sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,
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4. zmian w Statucie i likwidacji Fundacji,
5. podejmowania uchwały o powołaniu i likwidowaniu oddziałów, biur, zakładów, filii,
agencji , przedstawicielstw i innych jednostek oraz ustanowieniu pełnomocników, a
także regulaminu ich kompetencje działalności (ich praw i obowiązków oraz zakresu i
obszaru ich działania),
6. zarządzania majątkiem Fundacji,
7. kierowania bieżącą działalnością Fundacji i realizowania jej celów statutowych,
8. ustalania ilości zatrudnień i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji i liczby stałych pracowników, oraz formy ich zatrudniania, nagrody dla
pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
9. uchwalenia i sporządzania regulaminów pracy Biura Fundacji,
10. podejmowania decyzji o przystąpieniu Fundacji do innych organizacji,
11. ustalenia podziału pracy między członkami Zarządu i pracownikami Biura Fundacji,
12. powoływania i odwoływania dyrektorów Oddziałów,
13. nadawania tytułów i odznaczeń,
14. podejmowania decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym
profilu działania,
15. ustanowienia certyfikatów, odznak, medali honorowych, nagród, wyróżnień i innych
form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
16. zatwierdzania projektów celów Fundacji przez Radę Programową zgodnie ze
Statutem Fundacji w § 6 i § 7.
§ 16
1. Zarząd, mając na uwadze poprawę efektywności realizacji poszczególnych celów
statutowych Fundacji, może powołać jako ciało doradcze Radę Programową.
2. Rada Programowa jest organem doradczym, inicjatywnym wspierającym,
realizującym i projektującym zgodnie z uchwałą w § 6 i § 7 Statucie Fundacji.
3. W skład Rady Programowej Zarząd powołuje 9-35 osób fizycznych o uznanym
autorytecie moralnym i zawodowym, które poprzez pracę społeczną przyczyniają się
do realizacji celów Fundacji.
4. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata oraz jest ona powoływana i odwoływana
przez Zarząd.
5. Kadencja Rady Programowej kończy się wraz z kadencją Zarządu, który ją powołał.
6. Odwołanie Rady lub jej członka w czasie kadencji dokonuje Zarząd zwykłą większością
głosów.
7. Funkcję członka Rady można pełnić przez dowolną liczbę kadencji.
8. Członek Rady Programowej może być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych i mogących przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
9. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych
i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów
podróży.
11. Rada może współpracować z instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami
5

fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji w porozumieniu z
Zarządem Fundacji.
12. Regulamin działalności Rady ustala Zarząd.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 17
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego
i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
§ 18
Dochody Fundacji pochodzą z :
1. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych, dobrowolnych wpłat i refundacji,
2. dotacji, subwencji osób prawnych i fizycznych, grantów,
3. dochodów ze zbiórek publicznych,
4. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
5. funduszy celowych,
6. środków z funduszy Państwowych, Samorządowych, Europejskich i Światowych
na działalność statutową,
7. programów pomocowych,
8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
9. środków pochodzące z ofiarności prywatnej,
10. subwencji osób trzecich.
§ 19
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Fundacja nie jest organizacją pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej
działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
§ 20
1. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.
2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność
statutową.
3. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celów Fundacji.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 21
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 22
1. Darczyńcy mogą określić cel, na który przeznaczają swoje darowizny, o ile mieści się
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on w zakresie statutowego działania Fundacji.
2. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażenia woli.
§ 23
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 24
1. Fundacja zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązani majątkiem
Fundacji,
2. Fundacja zabrania się przekazywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzech, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,
3. Fundacja zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzech, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z
wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4. Fundacja zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w niniejszym przepisie.
ROZDZIAŁ V
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 25
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy Członek Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB NADAWANIA TYTUŁÓW I ODZANACZEŃ
§ 26
1. Zarząd może uchwalać zasady w sprawie wysokości kwot i warunków przyznawania
tytułów i odznaczeń, osobie które przeznacza na rzecz fundacji środki finansowe lub
rzeczowe.
2. Każdy ofiarodawca, zwany dalej darczyńcą zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców
Fundacji.
3. Wzór medalu określa Zarząd.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ROZDZIAŁ VII
ODDZIAŁY FUNDACJI
§ 27
W celu zapewnienia sprawnej obsługi Oddziału Fundacji, Zarząd może utworzyć
Oddziału Fundacji, filie, przedstawicielstwa oraz ustanawiać Pełnomocników na
terenie kraju, jak również za granicą.
Oddział Fundacji powoływany jest przez Członków Zarządu na wniosek
zainteresowanych lub z inicjatywy własnej. Oprócz Zarządu każda zainteresowana
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wnioskować
z inicjatywy własnej do Zarządu o powołanie Oddziału Fundacji.
Uchwałę o powołaniu Oddziału Fundacji podejmuje Zarząd.
Oddziały Fundacji nie posiadają osobowości prawnej.
Zadania i regulamin Oddziału Fundacji ustala Zarząd.
Dyrektorem Oddziału Fundacji może być jeden z członków Zarządu.
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7. Regulamin organizacyjny Oddziału Fundacji ustala Dyrektor Oddziału Fundacji
w uzgodnieniu z Zarządem.
8. Oddział Fundacji podlega Zarządowi. Wszelkie decyzje związane z działalności
Oddziału podejmuje dyrektor Oddziału wraz z Zarządem.
9. W przypadku nie wyznaczenia dyrektora Oddziału, decyzje o działaniach Oddziału
podejmuje Zarząd.
10. Oddział Fundacji podporządkowany jest Dyrektorowi Oddziału Fundacji.
11. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Fundacji podejmuje Zarząd.

1.
2.
3.

4.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 28
Zmiana statutu może dotyczyć celów i zasad działania Fundacji.
Zmian w statucie i zmiany celu Fundacji dokonuje Zarząd.
Zmiany Statutu podejmowane są przez Zarząd większością 3/4 głosów obecnych
uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 3/4 składu Zarządu. W
razie równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zmiany Statutu powodujące zmianę celu Fundacji podejmowane są przez Zarząd
Fundacji, jednomyślnie, przy obecności całego składu Zarządu.

ROZDZIAŁ IX
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 29
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku, oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do
osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo braku możliwości
osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu nie osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych
podejmuje Zarząd.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza powołany uchwałą likwidator.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwe organy państwowe.
5. Majątek Fundacji po jej likwidacji, przekazany będzie na cele określone w § 6
niniejszego Statutu.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym organizacjom
pozarządowym, których działalność statutowa jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 30
Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
W razie śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje Zarząd.
§ 32
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Spory wynikłe z interpretacji statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie niniejszego
Statutu rozstrzyga na użytek Fundacji Zarząd.
§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o
fundacjach.
§ 33
Statut ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 10 lutego 2016 roku.
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