STATUT
FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
IMIENIA LILIANNY GĄSECKIEJ

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM IMIENIA
LILIANNY GĄSECKIEJ” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. z 1991 r., Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze
zm.) – dalej: Ustawa oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność również
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
1. Fundacja może prowadzić działalność samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi
podmiotami.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie,
przedstawicielstwa, ośrodki.
3. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego oraz w spółkach prawa
handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.
§6
1. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w Ustawie sprawuje Minister
Zdrowia.
2. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego nadzór
nad Fundacją sprawują także właściwe organy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
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§7
1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji, w tym także z napisem wskazującym
jej nazwę.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaczenia lub wyróżnienia i przyznawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji.
§8
Celami Fundacji są:
1) wszechstronna pomoc osobom dotkniętym autyzmem, w tym w szczególności w zakresie
rehabilitacji oraz ochrony zdrowia lub życia tych osób, a także prowadzenia na ich rzecz
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym;
2) świadczenie na rzecz osób dotkniętych autyzmem usług bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez utworzenie i prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst. jedn. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
1) Propagowanie wiedzy o autyzmie;
2) Świadczenie pomocy rodzinom osób z autyzmem i osobom z autyzmem w
przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywaniu szans tych osób;
3) Upowszechnianie i ochronę praw osób z autyzmem;
4) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw
niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia osób z autyzmem;
5) Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom z autyzmem;
6) Organizowanie akcji pomocy osobom z autyzmem z udziałem innych podmiotów;
7) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i placówek
oświatowych prowadzących działalność w zakresie pomocy bądź ratowania zdrowia lub życia
osób z autyzmem, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o
których mowa w pkt. 1;
8) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji
zakładów opieki zdrowotnej, placówek oświatowych oraz innych obiektów służących pomocy
lub poprawie zdrowia osób z autyzmem;
9) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w
zakresie edukacji, opieki i wychowania osób z autyzmem;
10) Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego dla osób autystycznych lub ich rodzin, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
11) Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju osób z autyzmem w ich najbliższym
środowisku.
§ 10
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Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie pieniężnej _2000________
PLN (słownie: dwa tysiące______________________ złotych) oraz środki finansowe, prawa
majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 12
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 11
oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym
Statucie.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji, datków i subwencji;
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych
przez Fundację samodzielnie lub przy udziale innych osób;
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
5) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
§ 14
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16
1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu majątkiem Fundacji zobowiązań członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, chyba że czynności te są
bezpośrednio związane z wykonywaniem statutowych zadań Fundacji. Przez osoby bliskie
należy rozumieć osoby pozostające z członkiem Zarządu lub pracownikom Fundacji w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników
Fundacji lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji
olub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu
Fundacji, pracownicy Fundacji lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV.
Zarząd Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z jednego lub większej liczby członków
i jest powoływany na okres trzyletniej kadencji. Kadencja pierwszego Zarządu kończy się po
upływie trzech lat od dnia, w którym postanowienie o wpisie Fundacji do rejestru stało się
prawomocne. Przepis ust. 2 stosuje się.
2. Po upływie kadencji Zarząd wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowego
Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Po śmierci Fundatora lub w przypadku
wystąpienia okoliczności, wskutek których Fundator, w szczególności ze względu na chorobę
lub utratę sił, nie będzie w stanie powołać członków Zarządu lub uzupełnić jego składu,
uprawnienie do wskazania (powołania) członków nowego Zarządu lub uzupełnienia jego
składu przysługiwać będzie Zarządowi działającemu w chwili wystąpienia okoliczności, o
których mowa powyżej.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania członka Zarządu lub z chwilą jego
śmierci.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu;
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej
funkcji;
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić swojej funkcji w przypadku, gdy zostaną skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 18
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1. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora. Jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy, jedyny członek Zarządu pełni wówczas funkcje Prezesa.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 19
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 20
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
3) ustalanie wielkości zatrudnienia;
4) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych;
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
6) realizacja programów działania Fundacji;
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz innych sprawozdań wymaganych przez prawo oraz dokonywanie czynności
związanych z ujawnianiem lub publikacja tych sprawozdań;
8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji
bądź z postanowieniami niniejszego Statutu;
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem;
10) dokonywanie zmian Statutu w sposób zgodny z przepisami Rozdziału VI.
§ 22
Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość
(racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
§ 23
W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
1) Janusz Marek Gąsecki (Fundator) – jako Prezes Zarządu Fundacji;
2) Jolanta Elżbieta Pruffer - jako Członek Zarządu Fundacji

Rozdział V.
Połączenie Fundacji.
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§ 24
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział VI.
Zmiany Statutu
§ 25
1. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd w formie uchwały pod warunkiem
uzyskania zgody Fundatora. Przed podjęciem uchwały, Zarząd zawiadamia Fundatora o
zamiarze dokonania zmian Statutu, przesyłając mu jednocześnie treść proponowanych zmian.
2. Po śmierci Fundatora, zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd w drodze
jednomyślnej uchwały.
3. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.
Rozdział VII.
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację prowadzi likwidator lub likwidatorzy wyznaczeni przez Zarząd. Likwidatorami
mogą w być w szczególności członkowie Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o
których mowa w § 8 pkt. 1) i 2), w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom lub
osobom, których działalność odpowiada tym celom.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 27
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy SzczecinCentrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
6

