
STATUT 
Fundacja Pomocy Autystom „OKO CYKLONU”

Rozdział I. Postanowienia Ogólne 
§ 1. 

1. Fundacja Pomocy Autystom „OKO CYKLONU”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez 
Ryszarda Korbika, obywatela polskiego, zwanego dalej Fundatorem. 

2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anna 
Tota, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice nr 6/3, pod numerem repertorium A numer 
2573/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

4. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej 
Polskiej, celów społecznie użytecznych, takich jak: dobroczynność, ochrona zdrowia oraz opieka i 
pomoc społeczna, w szczególności wyżej wymieniona pomoc osobom autystycznym i ich 
rodzinom.

§ 2.
1. Fundacja ma osobowość prawną, którą uzyskuje z dniem wpisania do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki 
Społecznej.

4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za 
ubiegły rok kalendarzowy. 

§ 3. 
1. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

§ 4. 
Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne od-
znaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom 
fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 
zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację. 

§ 5. 
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne 
jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 
działania i prawem polskim dopuszczonych. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

5. Fundacja może prowadzić gromadzić fundusze poprzez realizacje imprez charytatywnych, 
zbiórki darowizn rzeczowych, organizowanie aukcji itp.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby realizacji celów
§ 6. 

Głównym celem, o charakterze ogólnym Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy osobom 



autystycznym i ich rodzinom we wszelkich sytuacjach życiowych, także w ramach działalności 
pożytku publicznego. Kolejnym głównym celem, o charakterze szczegółowym, jest stworzenie i 
prowadzenie Domu Pobytu Stałego i Dziennego (dalej „DPSiD”) dla osób autystycznych i ich 
rodzin w Poznaniu lub w okolicach Poznania, lub w uzasadnionej sytuacji w innym miejscu Polski, 
w tym pobytu dziennego na zasadach Hostelu. Stworzenie i prowadzenie DPSiD jest celem 
długoterminowym, realizowanym sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych Fundacji. W 
pierwszym roku działania Fundacji Zarząd Fundacji stworzy regulamin DPSiD określający bardziej 
szczegółowo sposoby uzyskiwania funduszy oraz funkcjonowania DPSiD.

§ 7. 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Finansowanie, współfinansowanie i organizowanie: terapii i zajęć specjalistycznych, opieki w 
miejscu zamieszkania, wypoczynku, wsparcia w edukacji, pracy, pomocy psychologicznej dla 
rodzin,

2. Finansowanie, współfinansowanie osób i podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub 
organizujących działalność w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
3. Upowszechnianie wiedzy o autyzmie,
4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 
pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

§ 8
Dla realizacji swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

Rozdział III. Działalność Gospodarcza.
§ 9

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź 
we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1. działalność wydawnicza;
2. działalność poligraficzna;
3. badanie rynku i opinii publicznej;
4. reklama;
5. działalność związana z organizacją konferencji i sympozjów targów, wystaw, koncertów; 
6. działalność galerii i salonów wystawienniczych.

§ 11
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 10 przeznaczone będą na realizację celów 
statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

§ 12
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

Rozdział IV. Majątek i Dochody Fundacji
§ 13

Majątek Fundacji stanowi kwota 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), zwana Funduszem 
Założycielskim, wnoszona przez Fundatora w chwili powołania Fundacji, a ponadto ruchomości i 
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w czasie jej 
trwania. Z Funduszu Założycielskiego kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznacza się na 
prowadzenie działalności gospodarczej.



§ 14
Dochodami Fundacji są  w szczególności:
1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2. odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
3. dochody z działalności gospodarczej,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochody z praw majątkowych.

Fundacja może gromadzić fundusze poprzez realizacje imprez charytatywnych, zbiórki darowizn 
rzeczowych, organizowanie aukcji itp.

§ 15
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i 
udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu 
obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Z dochodów określonych w § 14 pkt. 1) Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, 
nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których 
zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia 
wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania 
środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie 
funduszy opisanych w pkt. 3. - wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 16
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków 
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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. przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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 organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział V. Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, organem doradczym i honorowym może być Rada 
Fundacji - o ile zostanie powołana.

§ 17
1. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych.
2.Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora.
4. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz do czterech członków zarządu. Zarząd może 
powołać ze swego grona wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
5. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator może być Wiceprezesem lub Prezesem 
Zarządu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 



Fundatora.

7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
8. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą odwołania (przez Fundatora), śmierci albo 
złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu Fundacji.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej;
h) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego 
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do wykonywania wyodrębnionej sfery spraw Fundacji.

§ 19
1. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nim 
zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za 
wynagrodzeniem (kontrakt menadżerski).
2. Wynagrodzenie Prezesa Fundacji nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w 
gospodarce narodowej określone zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego wydanym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) 
za rok poprzedni. Fundatorzy mogą ustalić wyższe wynagrodzenie Prezesa Zarządu biorąc pod 
uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji.
3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych 
środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 20
Zarząd Fundacji może powołać Radę Fundacji.

1. Rada Fundacji może liczyć większą ilość członków, do członkostwa w Radzie Fundacji zaprasza 
Zarząd Fundacji. 

2. Rada Fundacji będzie pełniła funkcję doradczą, a członkostwo w Radzie Fundacji będzie miało 
charakter honorowy. Z wyjątkiem Dyrektora Rady Fundacji, który może być zatrudniony na umowę 
o pracę lub inną stosowną umowę. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora Rady Fundacji 
stworzy Zarząd Fundacji w momencie powołania Rady Fundacji.

3. Podstawowym celem Rady Fundacji będzie wspieranie Fundacji w realizacji celów oraz 
promowanie Fundacji.

4. Szczegółowy regulamin działania Rady Fundacji stworzy Zarząd Fundacji w momencie 
powołania Rady Fundacji.

§ 21
Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach może składać każdy członek 
zarządu samodzielnie.



Rozdział VI. Postanowienia końcowe.
Zmiana Statutu

§ 22
1. Zmian w statucie Fundacji dokonują fundatorzy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów.
2. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć celu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 23
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 
cel Fundacji.

§ 24
W sprawach połączenia z inną Fundacją w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów 
podejmują Fundatorzy.

Likwidacja Fundacji

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 26
Decyzję o likwidacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów podejmują Fundatorzy.

§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


