
STATUT FUNDACJI 

„Autilio” 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja „Autilio” zwana dalej “Fundacją”, została ustanowiona przez 

Renatę Ławrynowicz, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym 

sporządzonym przez Notariusza  Martę Małgorzatę Kamecką w Kancelarii 

Notarialnej w Zgorzelcu przy ulicy Staszica 2 w dniu 30.10.2017 roku 

Repertorium A Nr 2863/2017 

§ 2 

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

2. Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Zgorzelec, woj. Dolnośląskie. 

§ 4 

Właściwym Ministrem jest Minister Edukacji Narodowej. 

§ 5 

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.  

§ 6 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 

przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
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może ona prowadzić działalność także poza granicami  Rzeczpospolitej 

Polskiej z poszanowaniem prawa RP.  

2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały 

terenowe, filie i przedstawicielstwa, wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń 

i działać wspólnie ze związkami wyznaniowymi.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

4. Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem 

publicznym. 

5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać 

pracowników. 

§ 7 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je 

wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla fundacji.  

II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 8 

Celami Fundacji są:  

1. Działanie na rzecz wspierania rodziców osób z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, w podejmowaniu aktywnej roli jako terapeuty, 

wzmacnianiu ich kompetencji i umiejętności wychowawczych. 

2. Promowanie wiedzy z zakresu wczesnej diagnostyki autyzmu                       

i pokrewnych zaburzeń rozwoju oraz o sposobach ich terapii. 

3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 
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4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

5.  Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza. 

6.  Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. 

7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci              

i młodzieży oraz ich rodzin 

8. Upowszechnianie turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej wśród 

rodzin i osób z niepełnosprawnością. 

9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

11.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

§ 9 

Fundacja może realizować swoje cele m.in. poprzez prowadzenie odpłatnej          

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:  

1. organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, 

sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i 

plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy, 

2. działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej służącej 

zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat zaburzeń ze 

spektrum autyzmu,          w tym prowadzenia portalu internetowego, 

3. zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii 

dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu, 

4. organizowania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, 

5. współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi, 
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6. organizowania i prowadzenia szkoleń dla rodziców dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla poszerzania 

ich wiedzy, wzmocnieniu ich kompetencji i umieję tności 

wychowawczych, 

7. prowadzenia innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów 

Fundacji, 

8. współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami czy organizacjami 

pozarządowymi na terenie Rzeczpospolitej, a w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów także tymi spoza kraju, 

9. przeprowadzania diagnoz, zajęć rehabilitacyjnych, terapii 

psychologiczno-pedagogicznej, 

10.organizowania szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń ze 

spektrum autyzmu dla specjalistów, 

11.realizacji projektów i zadań publicznych, 

12.uczestnictwa w programach finansujących cele zbieżne z działalnością 

Fundacji, 

13.organizacji integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, 

14.tworzenia punktów konsultacyjno-doradczych dla rodziców osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla trwałego kształcenia i wsparcia 

emocjonalnego, 

15.tworzenia i prowadzenie placówek edukacyjno-wychowawczych i 

terapeutycznych na każdym etapie kształcenia, w szczególności dzieci, 

młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu. 
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  III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 

Majątek Fundacji stanowią:  

   

1.fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz inne mienie nabyte 

przez Fundację w toku działania,  

2.dobrowolne wpłaty osób fizycznych, podmiotów gospodarczych 

krajowych i zagranicznych oraz innych osób prawnych, 

3.dotacje, subwencje oraz granty, 

4.darowizny, spadki, nawiązki, zapisy, subwencje inne, nieodpłatne 

przysporzenia, odsetki bankowe i przychody z majątku, dochody ze 

zbiórek i imprez publicznych, dochody z praw majątkowych. 

     

§ 11 

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów 

mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli 

spadkobierców lub donatorów.  

2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.  

3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

§ 12 

Zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do jej Fundatora, Członków organów lub pracowników oraz 

osób, z którymi Fundator, Członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
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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 jej Fundatora, 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.  wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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, 

4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

  

IV. Władze Fundacji 

§ 13 

Władzą Fundacji jest Zarząd, który składa się z 3 do 5  członków.  

1.Na czele Zarządu stoi Prezes.  

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji wraz z ich funkcjami: Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu powołuje 

Fundator.  

3. Okres kadencji w Zarządzie wynosi 5 lat. Funkcję członka Zarządu 

można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

4. Członkowie każdej następnej kadencji Zarządu wybierani są przez 

ustępujących członków Zarządu spośród kandydatów proponowanych 

przez ustępujący Zarząd. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku 

dołączenia nowego członka Zarządu. 
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5.Członek Zarządu Fundacji może być w niej zatrudniony.  

6. W skład Zarządu  może wchodzić fundator. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje:  

            a) na podstawie złożonej na ręce Zarządu, pisemnej rezygnacji,  

            b) z upływem kadencji,   

            c) z chwilą śmierci,  

 d) na skutek odwołania podczas głosowania przez większość Zarządu 

Fundacji ze względu na nienależyte wykonywanie obowiązków,  

 e) na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej.  

9. Fundacja w przyszłości przewiduje utworzenie obok Zarządu i Rady 

Fundacji innych organów Fundacji. 

§ 14 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

ponosi  odpowiedzialność za prawidłowe jej prowadzenie a także:  

1. odpowiada za bieżącą działalność Fundacji,  

2. realizuje cele statutowe,  

3. pozyskuje dodatkowe środki majątkowe,  

4. opracowuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,  

5. przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i 

działalności Zarządu za rok bieżący 

 i cały okres kadencji,  

6. zarządza majątkiem Fundacji,  

7. decyduje o połączeniu Fundacji z inną fundacją,  

8. uchwala zmiany w statucie.  
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§ 15 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na rok i są zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu lub innego członka 

zarządu, który im jednocześnie przewodniczy.  

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

§ 16 

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równowagi 

przeważa głos Prezesa Zarządu.  

  § 17 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z 

wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu 

samodzielnie.  

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu. 

3. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu na dowolnym stanowisku w 

Fundacji umowę o pracę z tą osobą podpisuje dwóch wyznaczonych mocą 

uchwały członków Zarządu. 

4. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do 

reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.  

5. Zarząd ustala wysokość wynagrodzenia dla nowo zatrudnianych 

pracowników w Fundacji, umowy z tymi pracownikami podpisuje Prezes 

Zarządu bądź w jego zastępstwie Wiceprezes. 

§ 18 

   

Strona	8



Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz 

funkcję administratora pełni Prezes Zarządu Fundacji.  

   

V. Likwidacja Fundacji 

§ 19 

   

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów 

lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Zarząd.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.  

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą mocą uchwały 

Zarządu być przeznaczone na:  

a) cele statutowe Fundacji,  

b) rzecz innych fundacji o zbliżonych celach statutowych  

c) inne cele społeczne lub gospodarczo użyteczne określone ustawowo.  

4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra.  

   

VI. Postanowienia końcowe 

§ 20 

   

1. Zmian w  Statucie Fundacji, w tym jej celów  może dokonać Zarząd 

Fundacji.  

2. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich podjęcia.  

3. Sprawy nie uregulowane przepisami o Fundacjach i niniejszym Statutem 

rozstrzyga Zarząd oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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