
STATUT Fundacji Dom Autysty 

STATUT 

Fundacji Dom Autysty 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dom Autysty. 

§ 2. 

Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów: Hanna Barełkowska, Marlena Jankowiak, 
Przemysław Jankowiak, Aleksandra Kempska, Piotr Kempski, Adam Kompowski, Marlena 
Nowicka-Kompowska, Andrzej Rajczewski, Magdalena Rajczewska, Renata Świderska, Tomasz 
Świderski, na mocy oświadczenia złożonego w dniu 17 lipca 2014 r. przed notariuszem Andrzejem 
Ratajem w Poznaniu w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ul. Szewskiej 18 w 
Poznaniu [Repertorium A nr 2371 / 2014] i działa na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów o fundacjach oraz niniejszego statutu. 

§ 3. 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

§ 4. 

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

Rozdział II 

Cele, zasady, formy i zakres działalności 

§ 5. 

Celami Fundacji są: 

1) wspieranie osób z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi i ich rodzin, w szczególności 
poprzez utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z ww. zaburzeniami, zapewniającego 
możliwość stałego pobytu lub pobytu dziennego, a także organizowanie lub ułatwianie im pracy, 
edukacji, terapii lub rehabilitacji, 

2) upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń autystycznych i im pokrewnych. 



§ 6. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie ośrodka wskazanego w § 5 pkt 1 
oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem, 

2) zapewnianie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii 
lub rehabilitacji, 

3) działalność edukacyjną i informacyjną, zwłaszcza organizację konferencji, szkoleń, współpracę ze 
środkami masowego przekazu, 

4) inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi w 
zakresie celów Fundacji, 

5) opracowywanie metod, koncepcji i dobrych praktyk służących realizacji celów Fundacji, 

6) prowadzenie poradnictwa dla rodzin lub innych osób zajmujących się świadczeniem pomocy 
osobom z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi, 

7) działalność wydawniczą, 

8) współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, placówkami służby zdrowia, 
stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz innymi jednostkami organizacyjnymi. 

§ 7. 

Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego w następującym zakresie: 

1. Prowadzenie działalności charytatywnej, w szczególności poprzez organizację imprez kulturalnych i 
innych przedsięwzięć, na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z autyzmem, 

2. Wydawanie lub rozpowszechnianie książek i periodyków związanych z propagowaniem wiedzy na 
temat problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z autyzmem, 

3. Organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie 
osób z autyzmem, w tym wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, 

4. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć, w tym zajęć rehabilitacyjnych, kulturalnych i sportowych, a 
także usług opiekuńczych, dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z autyzmem, w tym dzieci i 
młodzieży. 

§ 8. 

Uchylony. 

§ 9. 



Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego. 

Rozdział III 

Organy Fundacji 

§ 10. 

1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd Fundacji. 

2. Członkami organów Fundacji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych. 

§ 11. 

Rada Fundacji wyznacza kierunki działania Fundacji, sprawuje wewnętrzny nadzór nad jej 
działalnością i wykonuje inne zadania określone statutem. 

§ 12. 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 5 osób. 

2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje przez czas nieograniczony. 

§ 13. 

Rada Fundacji w pierwotnym składzie liczy 11 osób i tworzą ją wszyscy Fundatorzy. 

§ 14. 

Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby: 

1) wchodzące w skład Zarządu Fundacji, 

2) pozostające z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

§ 15. 

1. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący, wybierany przez Radę spośród jej członków. 

2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 



3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 1/2 jej składu, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego. 

4. Rada Fundacji może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Rady, w terminie umożliwiającym udział w posiedzeniu. 

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Fundacji uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało 
wysłane na adres e-mail wskazany przez członka Rady jako adres do korespondencji albo w inny 
sposób, zapewniający możliwość udziału w posiedzeniu. 

§ 16. 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

1) podejmowanie, na wniosek lub po zaopiniowaniu przez Zarząd Fundacji, uchwał w przedmiocie 
kierunków działania Fundacji, 

2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, 

3) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji projektów sprawozdań merytorycznego i 
finansowego z działalności Fundacji, 

4) stały nadzór i kontrola nad działalnością statutową i gospodarczą fundacji (w tym kontrola realizacji 
programów działania fundacji), 

5) ocena pracy Zarządu Fundacji (w tym udzielenie mu absolutorium, powoływanie oraz odwoływanie 
jego członków, ustalanie zasad wynagradzania), 

6) reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu lub powoływanie 
w tym celu pełnomocnika, 

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub połączenia Fundacji z inną fundacją. 

2. Rada Fundacji może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów. 

§ 17. 

1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

§ 18. 

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności 
prawnych, rezygnacji lub wyboru do Zarządu Fundacji. 



§ 19. 

1. Każdy z członków Rady Fundacji wyznacza na piśmie, niezwłocznie po objęciu członkostwa, 
swego następcę na wypadek ustania funkcji członka Rady Fundacji z powodu śmierci, utraty pełnej 
zdolności do czynności prawnych albo rezygnacji. 

2. Wyznaczony następca może zostać w każdym czasie zmieniony poprzez złożenie oświadczenia w 
takiej samej formie. 

3. Oświadczenie o wyznaczeniu lub zmianie następcy składane jest organom Fundacji. 

4. W przypadku śmierci członka Rady Fundacji, utraty przezeń pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo jego rezygnacji, Rada Fundacji podejmuje uchwałę o dokooptowaniu do swego składu 
wyznaczonego następcy. 

5. Jeżeli wyznaczony następca nie chce lub nie może wejść w skład Rady Fundacji, Rada Fundacji 
może podjąć uchwałę o dokooptowaniu do swego składu, w miejsce członka, który zmarł, utracił 
pełną zdolność do czynności prawnych lub zrezygnował ze swej funkcji, innej osoby. 

6. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio, gdy członek Rady Fundacji, który zmarł, utracił pełną 
zdolność do czynności prawnych lub zrezygnował ze swej funkcji, nie wyznaczył następcy. 

7. W przypadkach określonych w ust. 5 i 6 dokooptowanie innej osoby do składu Rady Fundacji jest 
obowiązkowe, jeżeli w braku uchwały w tym przedmiocie liczba członków Rady Fundacji wynosiłaby 
mniej niż 5. 

8. Były członek Rady Fundacji, należący do grona Fundatorów, może objąć ponownie funkcję członka 
Rady Fundacji, o ile ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie zasiada w Zarządzie Fundacji, a 
zwolnionej przezeń funkcji nie sprawuje następca. Ponowne objęcie funkcji następuje poprzez 
oświadczenie na piśmie, złożone Radzie Fundacji. Uprawnienie to nie jest ograniczone czasem. 

§ 20. 

1. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji na skutek wyboru do Zarządu Fundacji 
zwolnionego miejsca w składzie Rady Fundacji nie obsadza się. Jednakże w przypadku, gdyby w 
braku uchwały w tym przedmiocie liczba członków Rady Fundacji wynosiła mniej niż 5, Rada Fundacji 
dokooptowuje do swego składu inną osobę. 

2. Po ustaniu członkostwa w Zarządzie Fundacji były członek Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 1, 
może objąć ponownie funkcję członka Rady Fundacji, o ile ma pełną zdolność do czynności 
prawnych, bez względu na to, czy zwolnione przezeń miejsce w składzie Rady Fundacji zostało 
obsadzone w trybie ust. 1. Ponowne objęcie funkcji następuje poprzez oświadczenie na piśmie, 
złożone Radzie Fundacji. Uprawnienie to nie jest ograniczone czasem. 

3. Rada Fundacji nie może sprzeciwić się ponownemu objęciu funkcji członka Rady Fundacji przez 
osobę, która spełnia warunki określone w § 19 ust. 8 lub w § 20 ust. 2. 

§ 21. 



1. Były członek Rady Fundacji, którego członkostwo w Radzie ustało na skutek wyboru do Zarządu 
Fundacji, zachowuje w czasie pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji przewidziane w § 19 ust. 1 i 
2 prawo wyznaczenia lub zmiany następcy. Wyznaczenie następcy dokonane przezeń w czasie, gdy 
był członkiem Rady Fundacji, pozostaje w mocy po objęciu funkcji członka Zarządu Fundacji. 

2. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o dokooptowaniu do swego składu następcy wyznaczonego 
przez osobę wskazaną w ust. 1 w przypadku jej śmierci albo utraty przezeń pełnej zdolności do 
czynności prawnych w okresie pełnienia przez nią funkcji członka Zarządu Fundacji. 

3. W przypadku ponownego objęcia funkcji członka Rady Fundacji przez osobę wskazaną w ust. 1 
stosuje się postanowienia § 19. Wyznaczenie następcy dokonane przez tę osobę w okresie 
wcześniejszym pozostaje w mocy. 

§ 22. 

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

§ 23. 

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesa, wybieranych na czas 
nieoznaczony. 

§ 24. 

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji. 

§ 25. 

Członkami zarządu Fundacji nie mogą być osoby: 

1) wchodzące w skład Rady Fundacji, 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

§ 26. 

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes. 

2. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej 1/2 jego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa. 

§ 27. 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu lub pełnomocnik, o ile został 
powołany. 



§ 28. 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

2) zatrudnianie w miarę potrzeby pracowników, 

3) udzielanie pełnomocnictw, 

4) nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organami administracji 
publicznej lub samorządu terytorialnego, a także osobami fizycznymi i środkami masowego przekazu, 

5) sporządzanie, przekazywanie właściwym organom i publikacja sprawozdań merytorycznego i 
finansowego z działalności Fundacji, 

6) inne zadania nie zastrzeżone dla Rady Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji obowiązany jest stosować się do uchwał Rady Fundacji w przedmiocie kierunków 
działania Fundacji. 

§ 29. 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot kosztów w uzasadnionej 
wysokości. 

2. Decyzję w przedmiocie przyznania członkowi Zarządu Fundacji wynagrodzenia lub zwrotu kosztów 
podejmuje Rada Fundacji. 

§ 30. 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności 
prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji albo odwołania przez Radę Fundacji. 

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji nastąpić może większością 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji w razie: 

1) choroby lub utraty sił w stopniu powodującym długotrwałą lub trwałą niezdolność do wykonywania 
obowiązków, 

2) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji, 

3) działania na szkodę podopiecznych Fundacji lub innego działania w sposób rażąco sprzeczny z 
wolą Fundatorów wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 

Rozdział IV 

Majątek Fundacji 



§ 31. 

Majątek początkowy Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatorów. W skład majątku 
Fundacji wchodzą również pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości lub prawa 
majątkowe nabyte w toku jej działania. 

§ 32. 

1. Środki na realizację celów statutowych Fundacja może czerpać w szczególności z: 

a) darowizn od osób fizycznych lub prawnych, spadków lub zapisów, 

b) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji, przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej 
rzecz, 

c) dotacji, 

d) dochodów z działalności gospodarczej, 

e) nawiązek i świadczeń pieniężnych, 

f) dochodów z majątku Fundacji. 

2. Fundacja może przyjąć spadek jedynie z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 33. 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w przedmiocie określonym w § 8 statutu. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji może stanowić wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego. 

§ 34. 

Nadwyżkę przychodów Fundacji nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego 
określoną w statucie. 

§ 35. 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy 
Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 majątku Fundacji na rzecz członków jej 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 36. 

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

Rozdział V 

Zmiana statutu 

§ 37. 

Statut Fundacji może zostać zmieniony przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów, w obecności co 
najmniej 2/3 składu Rady Fundacji, na wniosek lub za zgodą Zarządu Fundacji. 

§ 38. 

Zmiana statutu winna pozostawać w zgodzie z pierwotną wolą Fundatorów, wyrażoną w 
oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 

Rozdział VI 

Połączenie z inną fundacją 

§ 39. 

1. Fundacja może zostać połączona z inną fundacją, jeśli w istotny sposób ułatwi to realizację celów 
określonych w niniejszym statucie. 

2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej większością 
2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji, na wniosek lub za zgodą Zarządu 
Fundacji. 

§ 40. 

Połączenie z inną fundacją dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy realizuje ona cele statutowe 
pokrywające się z celami statutowymi Fundacji i nie może pozostawać w sprzeczności z pierwotną 
wolą Fundatorów, wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 



Rozdział VII 

Likwidacja Fundacji 

§ 41. 

1. Fundacja podlega likwidacji: 

1) w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, 

2) w innych przypadkach przewidzianych przepisami ustawy. 

2. Pod pojęciem wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji rozumieć należy tak znaczne 
ich zmniejszenie, że nie jest możliwe ciągłe (trwałe) realizowanie celów Fundacji. 

§ 42. 

1. Likwidacja Fundacji możliwa jest wyłącznie na mocy przepisu ustawy lub orzeczenia sądu. 

2. W razie zaistnienia przesłanek decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zwraca się do 
właściwego ministra, Prezydenta Miasta Poznania lub innego uprawnionego organu o zwrócenie się 
w tej sprawie do sądu. 

3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez sąd. 

§ 43. 

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się Miastu Poznań z 
przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad osobami z autyzmem. 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 44. 

1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji, z tym że Rada Fundacji 
powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji. 

2. Rada Fundacji powołuje Zarząd Fundacji na pierwszą kadencję niezwłocznie po ukonstytuowaniu 
się. 

 


