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STATUT POLSKIEJ FUNDACJI OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, 

samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

 

1. Fundacja pod nazwą Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona jest przez: Katarzynę Dziedzina, Grzegorza Kozłowskiego, Krzysztofa 

Wostal, Macieja Kasperkowiaka zwanymi dalej Fundatorami. 

 

§ 3. 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

3. Fundacja może tworzyć zamiejscowe oddziały, placówki i zakłady gospodarcze. 

4.  Fundacja może wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na 

zasadach ekonomii społecznej. 

5. Fundacja może tworzyć spółki, konsorcja oraz prowadzić działalność gospodarczą, pod 

warunkiem, że dochody z tej działalności Fundacja przeznaczy na realizację celów 

statutowych wymienionych w § 9. 

6. Działalność zamiejscową Fundacja prowadzi za pośrednictwem powołanych w tym celu 

swoich oddziałów (biur regionalnych lub placówek) lub poprzez swojego oficjalnego 

przedstawiciela regionalnego, którym może być osoba fizyczna każdorazowo działająca 

na podstawie pisemnego upoważnienia zarządu Fundacji. 
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§ 4 

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. 

 

§ 5 

 

1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym 

charakterze działania. 

2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 6 

 

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 8 

 

1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, 

mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów. 

2. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie w rozmiarach 

służących realizacji jej celów statutowych. 

 

 



 3 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 9 

 

1. Przez osoby słabosłyszące rozumie się wszystkie osoby, które posiadają ubytek słuchu i 

porozumiewają się głównie za pomocą mowy. 

 

2. Celem Fundacji jest przezwyciężanie wykluczenia społecznego osób funkcjonalnie 

słabosłyszących poprzez podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i działań służących 

likwidacji ograniczeń w przestrzeni społecznej i publicznej. 

 

3. Osobą funkcjonalnie słabosłyszącą jest każda osoba posiadająca ubytek słuchu, który 

powoduje konieczność stosowania dodatkowych bądź innych powszechnie stosowanych 

rozwiązań w celu realizacji ról społecznych. 

 

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie działań oświatowo wychowawczych, kulturalnych , sportowych oraz 

rehabilitacyjnych osób słabosłyszących polegających na:  

a) wyposażaniu osób słabosłyszących w niezbędny sprzęt ułatwiający komunikowanie 

się oraz dostęp do informacji. 

b) wspieranie opiniowania i instalowania oraz wykorzystywania w przestrzeni 

publicznej urządzeń ułatwiających oraz umożliwiających osobom funkcjonalnie 

słabosłyszącym dostęp do informacji przy uwzględnieniu właściwych standardów (w 

tym według norm i zaleceń międzynarodowych). 

c) Rozwijanie usług wspierających udział osób słabosłyszących w życiu społecznym, 

w tym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej (np. usług asystentów osobistych). 

d) integracji społecznej i zawodowej osób słabosłyszących. 

e) wspieraniu działalności na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia 

dyskryminacji osób słabosłyszących. 

f) budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie 

warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. 

g) rozwijaniu i organizacji kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego 

wypoczynku z udziałem osób funkcjonalnie słabosłyszących. 
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h) umożliwienie słabosłyszącym pełnego dostępu do instytucji kultury i uczestnictwa w 

życiu kulturalnym – zarówno w przestrzeni publicznej jak i w środkach społecznego 

przekazu. 

i) aktywizacji zawodowej osób funkcjonalnie słabosłyszących. 

j) dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia 

osób funkcjonalnie słabosłyszących. 

k) promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób słabosłyszących. 

l) umożliwieniu funkcjonalnie słabosłyszącym wykorzystywania majątku Fundacji na 

zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad dotyczących pozostałych osób. 

m) tworzeniu miejsc o charakterze spotkań integracji i punktów aktywnej rehabilitacji 

osób słabosłyszących. 

n) przenoszenie i rozpowszechnianie inicjatyw i dobrych praktyk, które mają służyć 

osobom słabosłyszącym w ich rozwoju. 

o) opiniowanie i certyfikowanie sprzętu, urządzeń i obiektów, w celu oznaczenia ich 

jakości i pełnej dostępności dla osób słabosłyszących oraz oznaczanie ich logotypem 

Fundacji i certyfikatem według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

p) organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, mających na celu podniesienie 

świadomości o problemach osób słabosłyszących w społeczeństwie, 

q) organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących. 

r) współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których 

cele są wspólne z celami Fundacji. 

s) prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej. 

t) inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym 

cele wspólne z celami Fundacji. 

u) podejmowanie działań mających na celu zmiany prawne dotyczące osób 

słabosłyszących. 

2. Szerzenie wiedzy na temat potrzeb osób słabosłyszących oraz rozwiązań służących 

przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu w różnych środowiskach 

społecznych, w szczególności wśród decydentów oraz zarządców obiektów 

użyteczności publicznej.  

3. Rozwijanie swojej działalności poprzez kluby czy inne placówki terenowe, bądź 

współpracujące. 

 

§ 10 
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1. Misją Fundacji jest szerzenie świadomości społecznej na temat osób słabosłyszących 

oraz wspieranie ich aktywnej integracji w społeczeństwie. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

§ 11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej umożliwiającej realizowanie statutowych celów Fundacji: 

 Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z 

 Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z 

 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z 

 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z 

 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z 

 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z 

 Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 47.64.Z 

 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

 47.65.Z 

 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 47.74.Z 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

47.91.Z 

 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami 47.99.Z 

 Wydawanie książek 58.11.Z 

 Wydawanie gazet 58.13.Z 

 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z 

 Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z 

 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z 

 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z 

 Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 
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 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 

 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z 

 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 62.09.Z 

 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11.Z 

 Działalność portali internetowych 63.12.Z 

 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 63.99.Z 

 Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B 

 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z 

 Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 

 Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z 

 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 74.90.Z 

 Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

77.29.Z 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 77.39.Z 

 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

78.10.Z 

 Nauka języków obcych 85.59.A 

 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B 

 Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z 

 Działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A 

 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

86.90.E 

 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 87.30.Z 

 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 88.10.Z 

 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

88.99.Z 

 Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z 
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 Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z 

 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 

 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z 

 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z 

 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z 

 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

prawnych bądź fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi 

Fundacji, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest 

zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo 

w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem 

zagranicznym. 

 

Rozdział III 

 

Organy Fundacji 

 

§ 12 

 

1. Rada Fundatorów zwana dalej Radą. 

2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem. 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.  

2. Członkiem Rady zostaje automatycznie Fundator, bądź posiadający upoważnienie 

notarialne jego przedstawiciel. 

3. Jeżeli Członek Rady zostanie powołany do Zarządu, jego członkowstwo w Radzie na 

czas pełnienia funkcji w Zarządzie ustaje. 

4. Członek Rady może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę albo 

wykonywać obowiązki na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

5. Do wyłącznej kompetencji Rady należy: 

a) powołanie i odwołanie członków Zarządu, 

b) zmiana statutu Fundacji, 
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c) połączenie Fundacji z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, 

d) uchwalanie kierunków rozwoju działalności, 

e) uchwalanie wielkości funduszu rezerwowego i innych funduszy oraz zasad ich 

wykorzystania, 

f) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, zatwierdzanie sprawozdania finansowego, 

podejmowanie uchwał w sprawie oceny działalności Fundacji, 

g) uchwalanie regulaminu działania Rady i Zarządu, 

h) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, 

i) powoływanie doraźnych zespołów kontrolnych i zlecanie im badania działalności Fundacji 

w każdej dziedzinie. 

j) kierowanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo 

nadzoru 

k) wybór spośród swoich członków przewodniczącego Rady. 

6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszeni konsultanci z głosem 

doradczym. 

7. Rada zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym: 

a) z inicjatywy Zarządu, 

b) na pisemny wniosek Fundatorów, 

c) na żądanie Przewodniczącego Rady. 

8. Posiedzenie Rady zwołuje i odwołuje Zarząd, a prowadzi Przewodniczący lub członek 

Rady przez niego wskazany. 

9. Zawiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia Rady należy wysłać do Fundatorów 

listem poleconym z co najmniej 14-stodniowym wyprzedzeniem lub pocztą elektroniczną. 

Zawiadomienie powinno określać porządek obrad. 

10. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej 3 członków. Każdy członek Rady ma jeden głos. W razie równej 

ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundatorów. Jeżeli na posiedzeniu 

Rady brak jest wymaganej ilości członków Rady, wówczas w terminie 7 dni należy 

zawiadomić o zwołaniu ponownego posiedzenia, które powinno się odbyć w terminie 21 

dni od pierwszego posiedzenia. To posiedzenie jest prawomocne przy udziale co najmniej 

dwóch członków Rady, o czym należy wskazać w zawiadomieniu. 

11. Jeżeli Rada zebrała się na posiedzeniu, może ona podejmować uchwały i bez 

formalnego zwoływania, o którym mowa w ust. 6 i 7 jeżeli nikt z obecnych nie wniesie 

sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postanowienia poszczególnych spraw 

na porządku obrad. 
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12. Fundator może zrezygnować z członkowstwa w Radzie oraz z prawa wyznaczania 

swojego przedstawiciela do Rady w trybie § 13 ust. 2 statutu. Fundator taki jest 

zobowiązany wyznaczyć osobę która zajmie jego miejsce w Radzie, przy czym osoba ta 

musi być zaakceptowana jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. W przeciwnym 

razie nowego członka Rady wybierają pozostali członkowie Rady. 

 

§ 14 

 

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

2. Zarząd liczy od 1 do 3 członków w tym Prezes.  

Zarząd powołany jest przez Radę na czas nieoznaczony spośród osób rekomendowanych 

przez Fundatorów. 

3. Rada może w każdej chwili odwołać Zarząd lub członka Zarządu. 

4. Członek Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę albo 

wykonywać obowiązki na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji na piśmie lub 

śmierci członka Zarządu. 

6. Odwołanie nastąpi w wypadku: 

a) podjęcia pracy bądź innych obowiązków poza Fundacją, które uniemożliwiają lub 

ograniczają pełnienie funkcji członka Zarządu, 

b) z przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność członka do pracy w Zarządzie, 

c) nie pełnienia funkcji członka Zarządu dłużej niż łącznie sześć miesięcy w roku 

kalendarzowym lub pełnienia tej funkcji w sposób nienależyty, 

d) istotnego naruszenia postanowień statutu. 

7. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju, 

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

c) prowadzenie działalności Fundacji, 

d) uchwalenie regulaminów: działalności gospodarczej zakładów gospodarczych i 

ośrodków zamiejscowych, 

e) zatwierdzanie planów działalności ośrodków zamiejscowych i zakładów gospodarczych 

oraz ich bilansów, 

f) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania 

finansowego Fundacji i przedstawienie go Radzie, 

g) powoływanie komisji problemowych, zespołów konsultantów itp., 
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h) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów gospodarczych i ośrodków 

zamiejscowych oraz ich pełnomocników, 

i) reprezentowanie Fundacji w kraju i za granicą, 

j) podejmowanie decyzji o uczestniczeniu w spółkach prawa handlowego, cywilnych, 

stowarzyszeniach i innych organizacjach o charakterze społecznym lub gospodarczym, po 

uprzednim zaakceptowaniu zamiaru przez Radę Fundatorów. 

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest 

Prezes Zarządu. 

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

polowy jego członków. 

 

Rozdział IV 

Majątek Fundacji 

 

§ 15 

1. Majątek fundacji Stanowi fundusz założycielski wymieniony w Oświadczeniu woli o 

ustanowieniu fundacji, w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), a w tym 1000 zł 

(tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą.  

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) dotacji i subwencji. 

b) darowizn, zapisów i spadków, zbiórek publicznych, loterii, aukcji, nawiązek.  

c) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Fundacji. 

d) wpływów z działalności statutowej Fundacji 

e) dochodów z majątku Fundacji oraz ze zgromadzonego kapitału (odsetki, lokaty, 

akcje), 

f) dochodów z pozostałego majątku Fundacji, w tym praw autorskich i praw 

pokrewnych 

g) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

3. Majątek fundacji mogą stanowić: 

a) nieruchomości 

b) ruchomości 

c) fundusze 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 16 

 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów. Decyzja powinna zostać 

podjęta w trybie uchwały na specjalnie zwołanym w tym celu posiedzeniu. 

2. W momencie likwidacji Fundacji cały jej majątek zostaje przekazany na działalność 

społeczną. Decyzje o celu przekazania majątku podejmuje Rada Fundatorów. 

3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki 

społecznej. 

 

§ 17 

 

1. Zmian w statucie fundacji dokonuje Rada Fundatorów. Zmiana statutu może dotyczyć 

również celu Fundacji. Uchwała w sprawie zmiany statutu wymaga bezwzględnej 

większości głosów.  

 


