
STATUT FUNDACJI ŚWIAT GŁUCHYCH 
Tekst jednolity 

  
  

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

  
§ 1 

1. Fundacja Świat Głuchych, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Tomasza Smakowskiego, obywatela 

polskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 4 września 2019 roku sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II, 61 lok 4, pod numerem repertorium 10644/2019.  

2. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym przede wszystkim ustawy  
o fundacjach, oraz niniejszego Statutu. 

  
§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 

  
§ 3 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek, spółdzielni i fundacji oraz występować jako 

członek wspierający stowarzyszeń. 
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji w zakresie niezbędnym do właściwego 

realizowania celów działania zgodnie z obowiązującym przepisami. 
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach 

obcych. 

  
§ 4 

 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.  

§ 5 
 

1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. 

2. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji. 

  
Rozdział II 

Cele Statutowe Fundacji 
  

§ 6 

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, społeczna, kulturalna na rzecz osób wykluczonych, w tym osób 
niesłyszących i słabosłyszących. Fundacja prowadzi działania mające na celu możliwie najpełniejsze włączenie osób 
z niepełnosprawnościami w życie społeczne, przekazanie informacji w sposób najbardziej dogodny dla osoby z 
niepełnosprawnością, ale również promocja postaw i działań ze środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

  
§7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:  

 



1) Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin w dostępie do 
produktów, usług, dostępnych pozostałej części społeczeństwa. 

2) Działania edukacyjne nastawione na budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez 
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich poprzez organizację warsztatów, szkoleń, paneli 
dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów i prelekcji. 

3) Współpraca z administracją rządową, publiczną, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, firmami w celu 
poprawy jakości życia i włączania osób z niepełnosprawnością do życia społecznego i zawodowego 

4) Promowanie postaw osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia, ukazywanie społeczeństwu 
uzdolnionych artystów, twórców, sportowców itp. 

5) Stworzenie strony internetowej w pełni dostępnej dla osób niesłyszących, na której informacje będą 
tłumaczone na język migowy. 

6) Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami 
Fundacji, w tym poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się 
realizacją celów zbieżnych z celami Fundacji. 

7) Przygotowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów filmowych, informacyjnych, edukacyjnych w 
formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością. 

8) Promowanie sposobu odbierania informacji przez osoby z niepełnosprawnościami, ukazywanie dobrych 
wzorców. 

9) Wsparcie na rynku pracy i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 
10) Integracja społeczna i zawodowa tj. zatrudnienie i rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i zawodowym z powodu ich niepełnosprawności.  
11) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.  
12) Opracowywanie raportów, planów, dokumentacji, opinii, ekspertyz, strategii, programów, projektów, prognoz 

dotyczących zagadnień związanych z dostępnością kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością. 
13) Działania wydawnicze. 
14) Działalność z przybliżaniem osobom z niepełnosprawnościom dóbr kultury, wiedzy o historii Polski w sposób 

dla tych osób dostępny. 
15) Przygotowanie i wsparcie przy organizacji imprez dla osób z niepełnosprawnościami, w pełnym uczestnictwie w 

wydarzeniach dowolnej wielkości. 
16) Prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i 

rodzinnego. 
17) Organizacja i rozdział darów. 
18) Zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych. 
19) Organizacja transportu osób niepełnosprawnych. 
20) Prowadzenie działalności charytatywnej. 
21) Promocję i organizację wolontariatu. 
22) Fundowanie stypendiów dla uzdolnionych osób z wadami słuchu i osób niepełnosprawnych. 
23) Wsparcie w życiu społecznym osób z uszkodzonym słuchem i niepełnosprawnych oraz środowisk społecznych, 

w których takie osoby egzystują (rozwiązywanie codziennych problemów życiowych, likwidacja barier 
komunikacyjnych, integracja społeczna oraz wzajemna akceptacja). 

24) Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji. 

2. Fundacja realizuje swoje działania w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 
 
 

§8 
 
 
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i 
osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych 
źródeł. 
2. Działania określone w §7 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 11 Fundacja realizuje w ramach prowadzonego przez siebie 
przedsiębiorstwa społecznego, które w szczególności: 
 

1) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w §9 
2) zarządzane jest na zasadach demokratycznych, co zapewniane jest poprzez działanie organu konsultacyjnego 

–doradczego Fundacji, w skład, którego wchodzą pracownicy Fundacji – Rady Pracowników   
3) nie dystrybuuje wypracowanego zysku pomiędzy swoich pracowników 
4) wykorzystuje wypracowany zysk: 
a. na wzmocnienie potencjału prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa społecznego oraz  
b. na integrację zawodową i społeczną, lub 
c. na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja  

 
 

 
 



 
 

Rozdział III 
Działalność gospodarcza Fundacji 

 
  

§9 

1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być: 

1) 79.90.C. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

2) 85.52.Z. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

3) 87.90.Z. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 

4) 79.90.B. Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

5) 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

6) 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

7) 90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych; 

8) 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; 

9) 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

10) 96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej; 

11) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski 

12) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

13) 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 

14) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

15) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

16) 58.11.Z Wydawanie książek 

17) 58.13.Z Wydawanie gazet 

18) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

19) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

20) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

21) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 

22) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

23) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

25) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

26) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 

27) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

28) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

29) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

30) 63.12.Z Działalność portali internetowych 

31) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

32) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

33) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

34) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

35) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

36) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

37) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 

38) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

39) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

40) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

41) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

42) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

43) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 

44) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

45) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

46) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

47) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

48) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

49) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

50) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi 

usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/73.12.D.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/84.12.Z.html
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/84.12.Z.html


51) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

52) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

53) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

54) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

55) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

56) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

57) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

58) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

 

 

 

3. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być na cele 
statutowe Fundacji,  z uwzględnieniem zapisów §8 ust. 2 pkt. 4 lit a- c.    

  
  

Rozdział IV 
Majątek i Dochody Fundacji 

  
§ 10 

1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 złotych (pięć  tysięcy złotych) przyznanej przez 
Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte 
przez Fundację w toku jej działania. 

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 2 000,00 (dwa  tysiące 
złotych).  

  
§ 11 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) subwencji osób prawnych, 
3) zbiórek publicznych, 
4) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 
5) działalności gospodarczej, 
6) dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych. 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

  
§ 12 

 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny 
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

  
  

Rozdział V 
Organy Fundacji 

 
 

§13 
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Pracowników.  
  

 
  

§ 14 



1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, jest organem realizującym misję statutową, zarządzającym majątkiem oraz 
reprezentującym Fundację. 

2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.  
3. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Pozostałych członków Zarządu, na miejsce osób, które 

przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje w drodze uchwały Zarząd. 
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w trybie bezkadencyjnym. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w 

Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu. 
6. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci 

osoby pełniącej tę funkcję. 
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu, pozbawienia go pełnej zdolności do 

czynności prawnych, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, do 
czasu powołania nowego Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes Zarządu. 

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

  
§ 15 

 
Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu, albo dwóch Członków Zarządu 
działających łącznie. 

  
§ 16 

1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Statucie, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy 
czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa Zarządu. 

2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym. 
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w Fundacji w celu udzielania wyjaśnień. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

  
§ 17 

Do uprawnień Zarządu w szczególności należy: 
1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji, 
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 
5) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji, 
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w każdym czasie, 
7) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, 
8) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych 

Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, 
9) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji, 
10) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i 

celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek 
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji, 

11) dokonywanie zmiany Statutu Fundacji, w tym także celu działalności Fundacji, 
12) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, 
13) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, 
14) wyznaczanie likwidatora Fundacji, 
15) wskazywanie organizacji pożytku publicznego uprawnionej do przejęcia majątku Fundacji po jej 

likwidacji. 
  

§17a 

1. Rada Pracowników jest organem konsultacyjno - doradczym Fundacji w zakresie prowadzonego przez nią 
przedsiębiorstwa społecznego.  

2. Uchwały Rady Pracowników nie mają mocy wiążącej dla Zarządu, a jedynie charakter opiniodawczy. 
3. Do kompetencji Rady Pracowników należy: 

1) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd  

2) konsultowanie z Zarządem decyzji o charakterze strategicznym dla działania Fundacji oraz długofalowych 

kierunków działalności Fundacji  

3) tworzenie planów działań związanych z integracją zawodową i społeczną osób wykluczonych 



4. W skład Rady Pracowników wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Fundacji od momentu swojego zatrudnienia 
do momentu zakończenia trwania stosunku pracy.  

5. Rada Pracowników działa na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami. 
6. Pierwsze posiedzenie Rady Pracowników zwołuje Zarząd.  
7. Rada Pracowników na pierwszym posiedzeniu wybiera swojego Przewodniczącego. 
8. Rada Pracowników odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. 

Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na rok.  
9. Z tytułu udziału w pracach Rady Pracowników pracownicy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.  
10. Pracownicy nie są zobowiązani do brania czynnego udziału w pracach Rady Pracowników.  
11. Uchwały Rady Pracowników zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 
  

Rozdział VI 
Zmiana Statutu 

  
§ 18 

1. Zmian Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, dokonuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd 
2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w 

przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd  

 
 
 
 

Rozdział VII 
Postanowienia Końcowe 

  
§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, 

dla którego była ustanowiona. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd. 
3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji. 
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Zarząd organizacji pożytku publicznego.  

 
  

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. 

 

 

………………………… 

Tomasz Smakowski 

 

……………………….. 

Sylwia Smakowska  


