
STATUT 
FUNDACJI BRAK BARIER 

 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Fundacja pod nazwą Brak Barier, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 
Rafała Pawłowskiego, 
Pawła Szparagę 
zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę 
notarialnego Mateusza Pazdana, zastępcę notariusza Wojciecha Zarzyckiego w kancelarii 
notarialnej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, w dniu 13 grudnia 2017 r. działa na podstawie 
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 
§ 2 

 
Fundacja ma osobowość prawną. 
 

§ 3 
 

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków. 
 

§ 4 

Fundację powołuje się na czas nieograniczony, a wybór jej władz i Rady Fundacji określa 
niniejszy statut. 
 

§ 5 
 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Realizacja zadań statutowych Fundacji może 
być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.  
 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 
wybranych językach obcych. 

 
§ 6 

Fundacja może tworzyć odziały, przedstawicielstwa i inne placówki oraz być członkiem 
innych organizacji pozarządowych o zbliżonych celach działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

§ 7 

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji tj. nazwa, adres, REGON, 
NIP, KRS. 

 



§ 8 

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy zdrowia. Fundacja przedkłada coroczne 
sprawozdanie niniejszym organom. 

 
 

Cele i zasady działania Fundacji. 
 

§ 9 
 

Celami Fundacji są: 
1. Aktywizacja społeczna i rozwój osób z niepełnosprawnościami. 
2. Integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. 
3. Rehabilitacja zawodowa, społeczna i fizyczna osób w trudnej sytuacji życiowej z 

niepełnosprawnościami oraz ciężkimi schorzeniami. 
4. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb 

oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami. 
5. Edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie zwiększenia świadomości o 

osobach z niepełnosprawnościami. 
6. Edukacja z zakresu kompleksowej opieki i pomocy dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową.  
7. Wspieranie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych uwzględniających potrzeby 

osób z niepełnosprawnościami. 
8. Propagowanie i działanie na rzecz dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób 

z niepełnosprawnościami. 
9. Wspierania praw osób z niepełnosprawnościami. 
10.  Rozwój aktywności kulturalnej osób z niepełnosprawnościami. 
11.  Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką osób z 

niepełnosprawnościami. 
12. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej. 
13.  Promocja i organizacja wolontariatu. 
 

§ 10 
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie działań mających na celu integrację społeczną. 
2. Organizowanie konsultacji fizjoterapeutycznych. 
3. Organizowanie zabiegów fizjoterapeutycznych osobom z niepełnosprawnościami oraz w 

trudnej sytuacji  życiowej. 
4. Organizowanie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym 

uwzględnieniem osób poruszających się na wózku i niewidomych  
5. Prowadzenie szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości o osobach z 

niepełnosprawnościami. 
6. Prowadzenie szkoleń  z zakresu kompleksowej opieki i pomocy dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. 
7. Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, personelu medycznego i fizjoterapeutów.  
8. Konsultacje i prowadzenie szkoleń dot. projektowania uniwersalnego, projektowania 

przestrzeni bez barier, dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 



9. Prowadzenie warsztatów i zajęć dla osób dorosłych oraz dzieci z niepełnosprawnościami 
związanych z poprawą umiejętności z zakresu samoobsługi, niezależności fizycznej i 
psychicznej oraz świadomości własnego ciała oraz znajomości swoich praw. 

10. Prowadzenie warsztatów arteterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
11. Prowadzenie szkoleń z języka migowego. 
12. Organizowanie imprez i wycieczek rekreacyjnych, integracyjnych i kulturalnych. 
13. Współpracę z organizacjami kultury. 
14. Prowadzenie działań mających na celu udostępnienie kultury i zmierzających do 

dostosowania ich obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. 
15. Tworzenie internetowej bazy oraz drukowanego katalogu z miejscami dostępnymi dla 

niepełnosprawnych. 
16. Współpraca z uczelniami wyższymi.  
17. Produkcję i udostępnianie materiałów video dotyczących osób z niepełnosprawnościami. 
18. Audyt i wydawanie rekomendacji dostępności obiektom i instytucjom użyteczności 

publicznej. 
19. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych 
20. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji. 
21. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 
22. Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pozyskania dodatkowych funduszy na 

funkcjonowanie oraz realizację celów statutowych Fundacji. 
 

§ 11 
 
Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących 
zadań publicznych: 
 
1. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 

ustawy z dnia 24.04.2003   r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) - wg art. 4 ust. 1 
pkt. 6 w/w ustawy, 

3. działania na rzecz osób niepełnosprawnością - wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, 
4. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej wg art. 4 ust. 1 pkt. 17 w/w ustawy, 
5. promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 27 w/w ustawy, 
 

§ 12 
 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 
zbieżną z jej celami. 
 
 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 13 
 

1.  Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, 
z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne 
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 



2. Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach mających bezpośredni wpływ na 
powiększenie wartości majątkowych służących realizacji celów określonych w § 9 
niniejszego statutu. 
3.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, w zakresie: 
a) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 
b) reklama (PKD 73.1), 
c) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem 

w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), 
d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  
    (PKD 85.51.Z), 
e) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A), 
f)  działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2), 
g) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 
h) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 
i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

 (PKD 47.91.Z). 
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do statutowej 

działalności pożytku publicznego. 
5. Nadwyżkę przychodów na kosztami przeznacza się na prowadzenie działalności pożytku 

publicznego. 
 

§ 14 
 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 
a) darowizn, spadków, zapisów, 
b) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych, w tym organizacji rządowych, 

samorządowych oraz pozarządowych, 
c) zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych organizowanych przez Fundację, 
d) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 
e) środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym środków funduszy 

strukturalnych i pochodzącym z projektów wspólnotowych, 
f) zawodów sportowych, festiwali, konkursów oraz licytacji organizowanych przez 

Fundację,  
g) dochodów z majątku Fundacji, 
h) udziałów w spółkach prawa handlowego, 
i) odsetek bankowych, 
j) majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji 

odpłatnie bądź nieodpłatnie, 
k) umów sponsorskich. 
 

§ 15 
 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie wyłącznie na jej cele i działalność statutową. 
3. Fundacja może podejmować działania i czynności, które służą osiągnieciu jej celów, w 

szczególności może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także 
uczestniczyć w spółkach gospodarczych w kraju i zagranicą, w tym obejmować lub 
nabywać udziały (akcje), z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 



4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 

 
§ 16 

 
Fundacji zabrania się: 
 
1. udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań majątkiem  organizacji  w  

stosunku  do  jej  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  
którymi  pracownicy  pozostają w związku   małżeńskim   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", 

2. 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, 

3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jego 
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowa, 

4. 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. 

 
 

Władze Fundacji. 
 

§ 17 
 

1. Władzami fundacji są: 
a) Rada Fundacji, 
b) Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższe niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 

3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji lub członkami Rady Fundacji. 
 
 

Rada Fundacji. 
 

§ 18 
 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych na dwuletnią 

kadencję. 



3. Członków pierwszego składu Rady w tym Przewodniczącego Rady powołują Fundatorzy. 
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady 

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 
zebraniom Rady. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 
sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji. 

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, 
śmierci członka Rady oraz utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji. 

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej 
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub 
trwania stosunku pracy. 

11. Rada Fundacji może w drodze uchwały powołać honorowe gremia wspierające 
działalność Fundacji autorytetem i doświadczeniem, mających jednak tylko cele 
honorowe i niezwiązane z działalnością kontrolną. 

12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w 
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami 
zarządu. 
 

 
§ 19 

 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności wszystkich członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 

§ 20 
 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych 

oraz udzielania absolutorium. 
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 
3. Nadzór nad działalnością Fundacji. 
4. Wyrażanie zgody na zmianę statutu. 
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji. 
 
 



§ 21 
 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 
 
 

Zarząd Fundacji. 
 

§ 22 
 

1. Zarząd Fundacji składa się trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez 
Fundatorów w drodze uchwały na czas nieoznaczony. 

2. Fundatorzy działający łącznie mają prawo w dowolnym momencie powołać jednego 
członka Zarządu Fundacji dla lepszej realizacji celów statutowych, dla których Fundacja 
została ustanowiona. 

3. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowie o 
pracy, umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest 
większością głosów.  

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

5. Członkostwo w Zarządzie także Prezesa ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji złożonej 
na ręce Rady Fundacji, śmierci oraz utraty praw obywatelskich na skutek skazania 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. W takim 
przypadku nowego członka Zarządu uzupełnia Rada, wskazując zwykłą większością 
głosów. W sytuacji gdy ustępuje Prezes -  Rada wskazuję kto będzie pełnił tę funkcje. 

6. Każdego członka Zarządu może odwołać Rada z powodu nie realizowania celów 
statutowych, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. 
 

§ 23 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
c) uchwalanie regulaminów, 
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, zawierania umów  

o realizację grantów, 
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną 

Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 
3.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu , w razie równej liczby głosów 
decyduje głos prezesa Zarządu. 



4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 
6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz 

inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień. 
7. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe. 
 
 
 

Sposób Reprezentacji 
 

§ 24 
 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:  
- Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie 
- dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie. 

2. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5.000 (pięciu tysięcy) 
złotych, udzielania pełnomocnictw oraz zawierania umów o pracę wymagane jest 
współdziałanie większości członków zarządu działających łącznie. 

 
 

Zmiana Statutu 
 

§ 25 
 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu 
mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w 
akcie założycielskim. Ponadto zmiany mogą dotyczyć struktury organizacyjnej tj. 
kompetencji Rady Fundacji. 
 
 

Połączenie z inną fundacją. 
 

§ 26 
 

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. 
 

§ 27 
 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje 
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 
przez Radę Fundacji. 
 
 
 
 
 
 



Likwidacja Fundacji. 
 

§ 28 
 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 
 

§ 29 
 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 
 

 
§ 30 

 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o 
zbliżonych celach. 
 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 31 

Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby 
Fundacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Postanowienia ogólne
	Sposób Reprezentacji
	Zmiana Statutu


