STATUT FUNDACJI
Atypowa
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Atypowa, zwana dalej „Fundacją”, jest organizacją społeczną, powołaną na czas
nieokreślony, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi problemami rozwojowymi wymagającymi
wsparcia, oraz na rzecz rodzin.
2. Fundacja została ustanowiona przez Effatha Sp. z o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000141816, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym
sporządzonym przez zastępcę notarialnego Rafała Duszkiewicza upoważnionego do
wykonywania czynności notarialnych przez notariusza – Piotra Tomaszka w kancelarii
notarialnej w Krakowie, ul. Karmelicka nr 36/3 w dniu 8 kwietnia 2019 r.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 1491 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.:
Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Właściwym Sądem dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Krakowie.
4. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister do spraw Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
5. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok kalendarzowy.

1.
2.
3.
4.
5.

§3
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
Fundacja może dla celów współpracy z pomiotami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§4
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
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2. Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej obliczonej tylko na
pokrycie jej kosztów.
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i
inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do innych osób
prawnych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery i inne odznaczenia i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla
Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem nadrzędnym działania Fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych, w
szczególności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, oraz działanie na
rzecz zwiększania świadomości społeczeństwa i propagowania wiedzy na temat osób
niepełnosprawnych, w szczególności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele szczegółowe:
a) upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu;
b) działalność na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin;
c) podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami z
spektrum autyzmu;
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu;
e) inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki sprzyjającej pełnemu
rozwojowi osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich integracji i normalizacji w
społeczeństwie;
f) wspieranie rodzin i instytucji w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i
młodzieży z autyzmem w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym;
g) działalność charytatywną;
h) promocję i organizację wolontariatu;
i) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) w
zakresie określonym w art. 4 ust. 1 tej ustawy (z wyłączeniem zadań wskazanych w
punktach: 9, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29);
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j) tworzenie miejsc rozwoju (przedszkoli, szkół, instytucji edukacyjno-terapeutycznych,
klubów) osób niepełnosprawnych w szczególności osób z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu;
k) działalność kulturalna.
Formy i zakres działalności Fundacji
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) udzielania pomocy osobom fizycznym poprzez przekazywanie wiedzy, doradztwo,
organizowanie zbiórek;
b) organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak przeglądy filmów, wystawy, instalacje
artystyczne, koncerty;
c) organizacji akcji i wydarzeń informacyjnych;
d) współpracy z osobami fizycznymi, instytucjami państwowymi, innymi organizacjami, a
także z uczelniami wyższymi (publicznymi i niepublicznymi) oraz jednostkami
naukowymi takimi jak instytuty badawcze;
e) współpracy z organizacjami zagranicznymi mającą na celu wymianę doświadczeń;
f) prowadzenia i organizowania szkoleń nieodpłatnych, samodzielnie lub we współpracy
z innymi podmiotami;
g) prowadzenia i organizacji konferencji nieodpłatnych, samodzielnie lub we współpracy
z innymi podmiotami;
h) prowadzenia badań naukowych samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami;
i) prowadzenia działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, informacyjnej i
wydawniczej;
j) zorganizowania i prowadzenia biblioteki gromadzącej najnowszą wiedzę na temat
zaburzeń ze spektrum autyzmu (terapia, edukacja, itp.), jak i propagowania akceptacji
i zrozumienia potrzeb, praw, roli i wartości osób niepełnosprawnych w szczególności
osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
k) współpracy z podmiotami sektora oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej w celu
zapewniania osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu właściwych warunków
rozwoju;
l) działań edukacyjnych i informacyjnych przez Internet;
m) podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji społecznej i
zawodowej, edukacji i pomocy społecznej;
n) wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji
drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce osób z zaburzeniami z
spektrum autyzmu;
o) współpracy ze środkami społecznego przekazu;
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2) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania leczenia, rehabilitacji, terapii osób z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innym niepełnosprawnościami;
b) prowadzenia i organizacji szkoleń odpłatnych, samodzielnie lub we współpracy z
innymi podmiotami;
c) prowadzenia i organizacji konferencji odpłatnych, samodzielnie lub we współpracy z
innymi podmiotami;
d) gromadzenia funduszy celowych;
e) sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające
z działalności pożytku publicznego;
f) organizowania turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych i innych form
wypoczynku dla osób korzystających z działalności pożytku publicznego;
g) sprzedaży przedmiotów darowizny;
h) sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia kulturalne;
3) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami

58.11.Z

Wydawanie książek

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z
wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

85.20.Z

Szkoły podstawowe

85.51.Z

Organizowanie wypoczynku i szkoleń dla dzieci i młodzieży.

85.59.B

Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

86.22.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna
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86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

87.10.Z

Pomoc społeczna
pielęgniarską

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

59.1

Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

59.14

Działalność związana z projekcją filmów

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

z

zakwaterowaniem

zapewniająca

opiekę

§7
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
zbieżną z jej celami.
2. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego,
prowadzonej przez Fundację.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
oraz inne środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku
działania.
2. Fundacja może gromadzić fundusze w walucie polskiej, a także w walutach obcych, we
właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
3. Fundacja może inwestować swój majątek.
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1.

2.
3.
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5.

§9
Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycia kosztów jej działalności pożytku
publicznego są:
a) darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i
niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
b) dotacje, w tym dotacje unijne, państwowe i samorządowe;
c) subwencje;
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundacje lub na jej
rzecz;
e) dochody z majątku Fundacji, w tym z majątku ruchomego i nieruchomego;
f) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw;
g) wpłaty 1% podatków od podatników, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie;
h) odsetki bankowe.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową
Fundacji.
Działalność odpłatna i nieodpłatna, a także gospodarcza wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.

§ 10
1. Majątek Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów jej
funkcjonowania.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarz pod warunkiem, że w chwili składania
oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
§ 11
Fundacja nie może:
1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników raz osób, z którymi członkowie,
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

6

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2) Przekazywać majątku na rzecz 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) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że
wykorzystanie majątku wynika bezpośrednio z celów statutowych,
4) Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy raz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 13
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 - 5 członków.
3. Rada Fundacji jest wybierana i odwoływana przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
4. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołuje Fundator
przed zarejestrowaniem Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. W trakcie trwania kadencji, odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w każdym czasie na podstawie decyzji Fundatora.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w
Radzie złożonej Fundatorowi oraz w przypadku śmierci członka Rady.
7. W przypadku, gdy na skutek ustania członkostwa lub odwołania członka skład Rady
Fundacji jest mniejszy niż trzech członków, Fundator obligatoryjnie powołuje nowego
członka Rady w miejsce członka odwołanego lub którego członkostwo ustało.
8. W przypadku ustania członkostwa lub odwołania Przewodniczącego Rady, Fundator
obligatoryjnie powołuje nowego Przewodniczącego Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
10. Członkowie Rady Fundacji:
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a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
11. 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. Jeśli Rada Fundacji jest trzyosobowa to w przypadku
zawieszenia, o którym mowa powyżej, Fundator obligatoryjnie uzupełnia skład Rady.
12. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Rady.
13. W przypadku długotrwałej choroby Przewodniczącego Rady lub innej przyczyny
uniemożliwiającej mu zwołanie i przeprowadzenie posiedzenia Rady Fundacji czyni to
członek Rady, którego wcześniej Rada Fundacji powołała do tego mocą uchwały.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

§ 14
Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub Fundator z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub na wniosek członka Rady zgłoszony na piśmie, co najmniej 30 dni
przed dniem wnioskowanym na dzień posiedzenia Rady.
Wszyscy członkowie Rady powiadamiani są o posiedzeniach Rady, na co najmniej 7 dni
przed planowanym posiedzeniem, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
na podany przez członka Rady adres korespondencyjny.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w
obecności minimum połowy jej członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy powoływaniu i odwoływaniu
członków Zarządu Fundacji, a także w innych przypadkach na wniosek, co najmniej
połowy członków Rady, którzy są obecni na posiedzeniu.
Na posiedzenie Rady Fundacji można zaprosić Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji w
charakterze obserwatora.
Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane, a protokół i podjęte uchwały podpisuje
Przewodniczący i protokolant, który jest członkiem Rady.
Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w
tym celu specjalistów.
Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 15
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Do zadań Rady należy w szczególności:
a) nadzór na działalnością Fundacji;
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu;
d) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich ewentualnego
wynagrodzenia;
e) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;
f) kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
g) podejmowanie uchwał dotyczących likwidacji Fundacji oraz uchwał o zmianie statutu;
h) podejmowanie uchwały dotyczącej połączenia się z inną fundacją;
i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.

4.

5.

§ 17
Zarząd składa się z 3 - 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i członka Zarządu,
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy Zarząd, w tym Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu,
jest powoływany przez Fundatora przed zarejestrowaniem Fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym, następne składy osobowe Zarządu powołuje Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji członka;
b) śmierci;
c) popełnienia czynu zabronionego orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;
d) odwołania przez Radę Fundacji.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Fundacji należy w szczególności:
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a) wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
b) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Fundacji;
c) określanie szczegółowych kierunków działania Fundacji poprzez uchwalanie planów
działalności Fundacji oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania;
d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) opracowywanie preliminarza budżetowego;
f) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego;
g) opracowywanie i przedstawianie Radzie Fundacji sprawozdania ze swej działalności
po zakończeniu roku obrotowego;
h) opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji za okres sprawozdawczy;
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym Regulaminu Zarządu,
Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Fundacji i
Wolontariuszy;
j) zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami;
k) zwoływanie Rady Fundacji w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym;
l) zatrudnianie pracowników, którzy nie są członkami Zarządu i ustalanie wysokości ich
wynagrodzenia;
m) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Zarząd może powołać komitety, rady, sekcje, grupy robocze do realizacji konkretnych
zadań wynikających ze statutowych celów Fundacji, określa ich kompetencje i sposoby
działania.
4. Członek Zarządu Fundacji za pracę na rzecz Fundacji może otrzymać wynagrodzenie oraz
zwrot wydatków poczynionych przy wykonaniu działalności na rzecz Fundacji na
zasadach i w wysokości, które określi Rada Fundacji.
5. Członek Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji może być w
niej zatrudniony. Po akceptacji przez Radę Fundacji umowę w imieniu Fundacji podpisuje
Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Radę członek Zarządu.
6. Zarząd spotyka się na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek członków
Zarządu, bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadku, gdy Prezes nie może wykonywać
swoich obowiązków, posiedzenie Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
8. Wszyscy członkowie Zarządu powiadamiani są o posiedzeniach Zarządu, na co najmniej 7
dni przed planowanym posiedzeniem osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub na adres korespondencyjny podany przez członka Zarządu.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały – zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy jego członków, w przypadku uzyskania równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa.
10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół i podjęte uchwały podpisuje Prezes i
protokolant, który jest członkiem Zarządu.

10

11. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności
Fundacji za rok poprzedni.
Sposób Reprezentacji
§ 19
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5000.00 zł (pięć tysięcy złotych)
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu
Fundacji.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w Statucie Fundacji może dokonywać Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Połączenie z inną fundacją
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
Likwidacja Fundacji

1.

2.
3.
4.

§ 22
W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania
środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany
w statucie.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
W razie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o rozwiązaniu Fundacji, powoływana jest
Komisja Likwidacyjna.
W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą Likwidatorzy w liczbie co najmniej dwóch
członków. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
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5. Środki finansowe i inny majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej organizacji pożytku publicznego o zbliżonych celach.
6. W przypadku braku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały, o której mowa ust. 5 Statutu,
majątek Fundacji przechodzi na własność organizacji pożytku publicznego działającej na
rzecz osób niepełnosprawnych wskazanej przez Komisję Likwidacyjną.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy, ze względu na
siedzibę Fundacji, Sąd Rejonowy w Krakowie.

……………………………………..
W imieniu Fundatora – Prezes Zarządu Effatha sp. z o.o., Jolanta Otałęga

…………………………………….
W imieniu Fundatora – Członek Zarządu Effatha sp. z o.o., Andrzej Wolski
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