
Statut fundacji „Żyć z autyzmem” 

Tekst jednolity z dnia 16 marca 2021 r. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§1. 
Fundacja nosi nazwę „Żyć z autyzmem.” 
 
§2. 
Fundacja ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 

1) Urszula Helena Ochal 
2) Halina Barbara Siekierzyńska 

 na mocy oświadczenia złożonego w dniu 18 października 2018 r. przed notariuszem 
Bereniką Gabryś i działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów o fundacjach 
oraz niniejszego statutu. 

 
§3. 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 
§4. 
Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony. 
 
§5. 

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. 

 
§6. 
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawierać 
znak Fundacji. 
 
§7. 
Fundacja może tworzyć i przystępować w granicach obowiązującego prawa do innych 
organizacji. 
 
§8. 
Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział Il 
Cele, zasady, formy i zakres działalności 

§9. 
Celem Fundacji jest: 
 

1) niesienie wszechstronnej pomocy osobom dorosłym z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu i ich rodzinom, zapewnienie zaspokojenia potrzeb bytowych, opiekuńczych i 
terapeutycznych adekwatnie do ich zindywidualizowanych potrzeb w szczególności 
poprzez utworzenie, prowadzenie ośrodka w postaci domu lub mieszkań, 
zapewniającego odpowiednią opiekę, 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 
3) organizowanie i promowanie działalności charytatywnej i dobroczynnej na rzecz osób z 

zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi oraz ich rodzinom. 
 

§10. 
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność odpłatną i nieodpłatną. 
 
§11. 
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

1) utworzenie i prowadzenie ośrodka pomocy społecznej z zakwaterowaniem - dla osób 
w wieku podeszłym i osób niepełnosprawnych PKD 87.30.Z, 

2) pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 
88.99.Z, 

3) zapewnienie podopiecznym Fundacji specjalistycznych usług opiekuńczych także w 
zakresie promocji zdrowia psychicznego świadczonych przez psychologów i 
psychoterapeutów(PKD 86.90.E) 

4) działalność fizjoterapeutyczną (PKD 86.90.A), 

5) organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym i rekreacyjnym (PKD 93.29.A) 

6) organizowanie wyjazdowych form rehabilitacji i rekreacji w postaci imprez 
turystycznych z kompleksowym programem uwzględniającym transport, 
zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie (PKD 79.12.Z) 

7) działalność introligatorską i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 

8) pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z), 

9) prowadzenie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanym sklepie z przewagą 
żywności i napojów(PKD 47.191) 

10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.201) 
 

§12. 
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w ramach zadań 

określonych w §11 w punktach od 1 do 10. 
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w ramach zadań 

określonych w §11 w punktach od 1 do 10. 

 
 
 
 
 



Rozdział III 
Organy Fundacji 

 
§13. 

1. Organami Fundacji są: 
1) Rada Fundacji. 
2) Zarząd Fundacji. 
2. Członkami organów Fundacji mogą być jedynie osoby posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych 
3. Członkami organów Fundacji mogą być Fundatorzy Fundacji z zastrzeżeniem §16 i §26 

statutu. 
 

§14. 
Rada Fundacji wyznacza kierunki działania Fundacji, sprawuje wewnętrzny nadzór 
nad jej działalnością i wykonuje inne zadania określone statutem. 
 
§15. 
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 osób. 
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcję przez czas nieograniczony. 

 
§16. 
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 lub powinowactwa, podległości służbowej. 
 

§17. 
1. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. 
2. Kolejne zmiany w składzie osobowym Rady dokonywane są przez Fundatorów. 

 
§18. 
1. Pracami Rady Fundacji kieruje przewodniczący, wybierany przez członków Rady spośród 

jej członków. 
2. Rada Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w roku. 
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. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
5. W sprawie zmiany statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji Rada w 

formie uchwały podejmuje decyzję większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Rady. 

6. Na posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem 
doradczym oraz prawem wypowiadania się w sprawach, nad którymi obraduje Rada 

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

8. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji uważa się za 
prawidłowe, jeżeli zostało wysłane na adres e-mailowy lub w formie sms-a wskazany 
przez członka Rady i Zarządu, jako zapewniający możliwość udziału w posiedzeniu. 



§19. 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

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

2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych programów i strategii działania 
fundacji oraz nadzorowanie ich realizacji, 

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) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji 
oraz sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania 
obowiązków w ostatnim roku obrachunkowym, 

6) odwoływanie Zarządu w przypadku nie udzielenia absolutorium i na jego miejsce 
powołanie nowego składu Zarządu, 

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

 
§20. 
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie 
zwrot uzasadnionych kosztów. 
 
§21. 
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do 
czynności prawnych, rezygnacji lub wyboru do Zarządu Fundacji. 
 
§22. 
Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach: 

1) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie 
uczestniczenia w posiedzeniach, 

2) trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwającej ponad 3 miesiące, 
3) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady, 
4) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji, 
5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady, 

 
§23. 
Nowych członków Fundatorzy powołują w drodze uchwały na miejsce osób, które przestały 
pełnić tę funkcję lub dla poszerzenia składu Rady. 
 
§24. 
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 
 
§25. 
Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa i wiceprezesa, 
powoływanych przez Fundatorów na czas nieoznaczony. 
 
§26. 
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. 
 

§27. 
1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes. 

2. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb na wniosek prezesa Fundacji lub innego 
członka Zarządu Fundacji, jednakże nie rzadziej niż 4 razy w roku. 

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

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. 
 

§28. 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych wymagają podpisu 
dwóch członków Zarządu lub pełnomocnika upoważnionego do dokonania konkretnej 
czynności. 
 
§29. 
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
2) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania 

Fundacji, 
3) składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z 

działalności Fundacji, 
4) sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami Fundacji, 
5) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 
6) zatrudnianie w miarę potrzeby pracowników lub zawieranie umów cywilnoprawnych, 
7) organizowanie praktyk studenckich, staży zawodowych i wolontariatu, 8) udzielanie 

pełnomocnictw, 
9) nawiązywanie współpracy z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organami 

administracji publicznej lub samorządu terytorialnego, a także osobami fizycznymi i 
środkami masowego przekazu, 

10) sporządzanie, przekazywanie właściwym organom i publikacja sprawozdań z 
działalności Fundacji. 
 

§30. 
1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot kosztów w 

uzasadnionej wysokości. 
2. Decyzję w przedmiocie przyznania członkowi Zarządu Fundacji wynagrodzenia 

podejmuje Rada Fundacji. 
 

§31. 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do 
czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za 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 1/2 składu Rady Fundacji, o ile statut nie stanowi 
inaczej w razie: 



1) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie 
uczestniczenia w posiedzeniach, 

2) trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwającej ponad 3 miesiące, 

3) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady, 

4) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji, 

5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady. 
 
 

Rozdział IV 
Majątek Fundacji 

 
§32. 
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. 
 

§33. 
Środki na realizację celów statutowych Fundacja może czerpać w szczególności z: 

1) darowizn od osób fizycznych lub prawnych, spadków lub zapisów, 
2) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji, przetargów organizowanych przez Fundację 

lub na jej rzecz, 
3) dotacji, 
4) dochodów z działalności gospodarczej,  
5) nawiązek i świadczeń pieniężnych,  
6) dochodów z majątku Fundacji. 

 
§34. 

1. Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, których opiekunowie lub osoby trzecie 
wpłacili kwoty wskazane w odrębnej uchwale Rady Fundacji będące równowartością 
ceny za lokal mieszkalny objęty zasobami Fundacji i lub będący jej własnością mają 
prawo do dożywotniego nieodpłatnego zamieszkiwania w tych lokalach i korzystania z 
nich wyłącznie na własne potrzeby. 

2. Wskazane w ust.1 prawo mają również osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
których opiekunowie lub osoby trzecie darowały Fundacji lub też w testamencie 
sporządzonym w formie aktu notarialnego dokonały zapisu windykacyjnego na rzecz 
Fundacji, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny. 

3. Wskazaną w ust. 1 kwotę będące równowartością ceny za lokal mieszkalny objęty 
zasobami Fundacji i lub będący jej własnością określa Rada Fundacji w terminie 30 dni 
od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną na poziomie średnich cen za 
lokale mieszkalne tego rodzaju w tej części miasta w której lokal jest usytuowany. W 
przypadku kwestionowania przez osobę zainteresowaną wysokości kwoty wskazanej 
przez Radę, na pisemny wniosek zainteresowanego i po złożeniu przez 
zainteresowanego zobowiązania do pokrycia kosztów w terminie 30 dni od dnia złożenia 
zobowiązania Rada Fundacji powoła biegłego rzeczoznawcę z zakresu szacowania 
nieruchomości z listy biegłych prezesa sądu okręgowego miejsca położenia lokalu do 
ustalenia kwoty wskazanej w zdaniu pierwszym. 

4. Koszty utrzymania wymienionych w ust. 1 i 2 lokali mieszkalnych objętych zasobami 
Fundacji lub będący własnością Fundacji pokrywana jest z 50 % dochodów osoby z 



zaburzeniami ze spektrum autyzmu uprawnionej do korzystania z lokalu, a w pozostałej 
części przez Fundację. Szczegółowe zasady korzystania z lokali mieszkalnych wskazanych 
w ust. 1 i 2 określa Rada Fundacji. 
 

§35. 
Fundacja może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić. 

 
§36. 

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

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

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

§37. 
Nadwyżkę przychodów Fundacji nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku 
publicznego określoną w statucie. 
 
§38. 
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. 
 

§39. 
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 
 
 

Rozdział V 
Zmiana statutu 

 
§40. 

1. Statut Fundacji może zostać zmieniony przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów, w 
obecności co najmniej 1/2 składu Rady Fundacji, na wniosek lub za zgodą Zarządu 
Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2. 



2. Zmiana §34 Statutu wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody z podpisem 
notarialnie poświadczonym przez wszystkich opiekunów osób posiadających prawo do 
dożywotniego nieodpłatnego zamieszkiwania w tych lokalach wskazanych w §34 
Statutu i korzystania z nich wyłącznie na własne potrzeby. 
 

§41. 
Zmiana statutu winna pozostawać w zgodzie z pierwotną wolą 

Fundatorów, wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 
 

Rozdział VI 
Połączenie z inną fundacją 

 
§42. 

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 1/2 składu Rady Fundacji, o ile statut 
nie stanowi inaczej na wniosek lub za zgodą Zarządu Fundacji pod warunkiem, iż statut 
nowopowstałej Fundacji lub też Fundacji przejmującej będzie gwarantował w całości 
utrzymanie praw osób posiadających prawo do dożywotniego nieodpłatnego 
zamieszkiwania w lokalach wskazanych w §34 niniejszego Statutu i na połączenie wyrażą 
zgodę wszyscy prawni opiekunowie tych osób . 

 
§43. 
Połączenie z inną fundacją dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy realizuje ona cele 
statutowe analogiczne 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 
 

§44. 
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. 
 

§45. 

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 Lublin lub innego uprawnionego organu o 
zwrócenie się w tej sprawie do sądu. 

3. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez sąd. 
 
 
 
 



Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe. 

 
§46. 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji, z tym ze Rada Fundacji 
powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji. 

 


