Statut Fundacji Oddech Życia
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Oddech Życia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Tomasza Wójcika, zwanego dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Knuplerz w kancelarii
notarialnej Knuplerz&Knuplerz notariusze SP w Krakowie, ul. Grzegórzecka nr 105/1, w dniu
02.11.2017 roku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały
terenowe.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§4
1 .Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do
realizacji celów fundacji.
2. Fundacja realizując cele statutowe może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami o tym samym i zbliżonym celu działania.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celem działania Fundacji jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej.
2. Wyrównywanie różnic i szans społecznych osób w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osób
niepełnosprawnych.
3. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
4. Pomoc charytatywna.

5. Upowszechnianie działań na rzecz poprawy leczenia i warunków społecznych osób
chorych na mukowiscydozę, pierwotną dyskinezę rzęsek oraz inne choroby
metaboliczne, choroby rzadkie oraz choroby genetyczne.
6. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
7. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Współpraca z instytucjami lekarskimi, medycznymi i uczelniami medycznymi w
zakresie nauki, edukacji oraz ochrony i promocji zdrowia.
10. Nauka, edukacja, oświata.
11. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
12. Inicjowanie i wspieranie oraz udział w programach badawczych i naukowych.
13. Działania w sferze sportu, wychowania fizycznego i kultury fizycznej osób
niepełnosprawnych.
14. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
15. Działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

§6
1. Fundacja realizuje swoje cele:
1) w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych
poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, znajdującymi
się w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinami i opiekunami prawnymi,
- organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, chorych,
znajdujących się w trudnej sytuacji oraz ich rodzin i opiekunów prawnych,
- przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym i chorym,
- organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych i chorych,
- prowadzenie warsztatów, konferencji, festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez dla
osób niepełnosprawnych i chorych,
2) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
- organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych,
- organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm polskich i zagranicznych,
- pozyskiwanie sponsorów
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- prowadzenie warsztatów, konferencji, festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez
publicznych,

- prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finasowania i organizacji świadczeń
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych lub chorych,
- prowadzenie, finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji
ruchowej i oddechowej wraz z fizjoterapią dla osób niepełnosprawnych lub chorych,
4) w zakresie nauki, edukacji i oświaty poprzez:
- prowadzenie warsztatów i konferencji,
- organizowanie festiwali, festynów i konkursów,
- organizowanie akcji i kampanii społecznych,
- prowadzenie stron i portali internetowych,
- dzielność wydawniczą,
5) w zakresie sportu, wychowania fizycznego i kultury fizycznej poprzez:
- promocję sportu osób niepełnosprawnych, chorych,
- organizowanie działań sportowych,
6) w zakresie działań w sferze turystyki poprzez:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych, chorych w imprezach rekreacyjno-turystycznych,
- promocja turystyki osób niepełnosprawnych i chorych,
7) w zakresie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:
- organizowanie koncertów, warsztatów, wystaw, festiwali, spotkań teatralnych i filmowych
dla osób niepełnosprawnych i chorych,
- wydawanie publikacji oraz produkcji artystycznych osób niepełnosprawnych i chorych,
8) w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
- organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych i chorych,
9) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku
publicznego poprzez:
- realizację wspólnych projektów,
- udzielanie darowizn finansowych lub rzeczowych na rzecz podmiotów będących ich
beneficjentami,
- udzielanie dotacji celowych na rzecz podmiotów będących ich beneficjentami,
10) w zakresie upowszechniania działań na rzecz poprawy leczenia i warunków społecznych
osób chorych na mukowiscydozę, pierwotną dyskinezę rzęsek oraz innych chorób
metabolicznych, chorób rzadkich oraz chorób genetycznych poprzez:
- działalność wydawniczą,
- prowadzenie portali i serwisów internetowych,
- prowadzeni szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji,
- realizowanie akcji i kampanii społecznych na temat chorób genetycznych, chorób
metabolicznych i chorób rzadkich,
- działania w zakresie integracji i wspierania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych i
osób chorych, ich rodziców oraz opiekunów prawnych,

11) w zakresie inicjowania i wspierania oraz udziału w programach badawczych i naukowych
poprzez:
- realizację wspólnych projektów,
- inicjowanie oraz udział w programach badawczych i naukowych,
- prowadzenie własnych programów badawczych i naukowych,
12) w zakresie współpracy z instytucjami lekarskimi, medycznymi i uczelniami medycznymi w
zakresie nauki, edukacji oraz ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- działalność wydawniczą,
- prowadzenie portali i serwisów internetowych,
- realizowanie akcji i kampanii na temat działalności instytucji lekarskich, medycznych i uczelni
medycznych,
- realizację wspólnych projektów.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (cztery tysiące złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych, kwest oraz imprez publicznych i prywatnych,
d. dochodów z festiwali, konkursów i licytacji,
e. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
f. ze świadczeń na cel społeczny przyznawany w trybie art. 448 KC,
g. majątku fundacji,
h. odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
a. Fundator,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
Fundator
§ 10

1. Do kompetencji Fundatora należy:
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu
absolutorium z działania,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
- zmiana Statutu Fundacji.
2. Fundator podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych postanowień.
3. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 11
1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora w drodze
uchwały na czas nieoznaczony. Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Fundatora.
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora w każdej
chwili, w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przekładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest:
a) Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 15
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator, a w przypadku śmierci
Fundatora Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora Zarząd
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu
uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Fundatora, lub w przypadku śmierci Fundatora mocą uchwały Zarządu na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Fundator
Mirosław Tomasz Wójcik
Kraków, dnia 02.11.2017

