STATUT FUNDACJI PRODESTE
tekst jednolity z dnia 19.01.2013
Rozdział I: Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja PRODESTE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:
a) Małgorzatę Frasiak
b) Adama Ławickiego
zwanych dalej fundatorami w dniu 16.09.08, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Lucynę Lewek – Porzycką, w kancelarii notarialnej w Opolu., ul. Kołłątaja 11.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zwłaszcza o
podobnym profilu działania.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§4
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
2. Fundacja używa znaku graficznego (wg załączonego wzoru), który odróżnia ją od innych
tego typu organizacji.
§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1. Propagowanie i wdrażanie zasad dobrej praktyki, a w szczególności standardów diagnozy i
terapii w odniesieniu do osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
2. Upowszechnianie wiedzy o autyzmie i pokrewnych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach
ich terapii.
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3. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - pomoc diagnostyczna, pomoc terapeutyczna, pomoc
rehabilitacyjna oraz pomoc medyczna dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
rozwoju we wszystkich grupach wiekowych na terenie całego kraju.
4. Organizowanie i prowadzenie badań w zakresie szeroko pojętych uwarunkowań rynku
diagnostyczno – terapeutycznego skierowanego do rodzin osób z autyzmem.
5. Podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi szkolnictwa i dostosowaniu
edukacji do potrzeb osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
6. Wspieranie rodzin osób z autyzmem.
7. Organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób z autyzmem i
pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
8. Podejmowanie działań prowadzących do powstania ogólnopolskiej sieci pomocy osobom z
autyzmem i ich rodzinom.
9. Działalność oświatowa polegająca na kształceniu specjalistów na terenie całego kraju.
10. Zakładanie i prowadzenie ośrodków dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
rozwoju.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania i finansowania akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania
wiedzy,
b) rzecznictwa interesów osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich
rodzin,
c) działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej służącej zdobywaniu oraz
upowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i pokrewnych zaburzeń rozwoju w tym w
szczególności opracowywanie publikacji oraz zakup materiałów promocyjnych i
reklamowych,
d) wynajmu, budowy i adaptacji lokali do prowadzenia działalności statutowej, w
szczególności placówek dla osób ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju,
e) zakupu pomocy terapeutycznych, urządzeń niezbędnych do terapii dzieci, młodzieży i
dorosłych osób ze spektrum autyzmu,
f) organizowania zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
g) organizowania aukcji charytatywnych, także w Internecie,
h) realizowania programów na rzecz osób z autyzmem, pokrewnymi zaburzeniami rozwoju
oraz ich rodzin,
i) organizowania imprez charytatywnych, koncertów, loterii i innych w celu zbierania funduszy
na działalność statutową,
j) tworzenia funduszy celowych,
k) współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) współorganizowania i finansowania placówek oświatowych, wychowawczych i
opiekuńczych,
b) przeprowadzania:
- diagnostyki – diagnoza nozologiczna - kliniczna, diagnoza funkcjonalna, rediagnoza
funkcjonalna, rediagnoza kliniczna, dobry start – diagnoza kliniczna + diagnoza
funkcjonalna,
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- szkoleń dla rodziców,
- zajęć rehabilitacyjnych,
- terapii psychologiczno – pedagogicznej,
- testów inteligencji,
- wizyt lekarskich,
- wizyt konsultacyjnych dla rodziców,
- przekazania programu,
- muzykoterapii,
- psychoterapii.
3. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) organizowania szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i terapii autyzmu dla specjalistów na
terenie całego kraju,
b) organizowania wyjazdów i spotkań integracyjnych, sportowych i artystycznych dla osób z
autyzmem.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2200. złotych, z czego na działalność
statutową przeznacza się 1200 zł, zaś na działalność gospodarczą kwotę 1000zł.
§ 10
Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji i dotacji,
3. koncertów i innych imprez charytatywnych w tym loterii, aukcji i konkursów, także
internetowych,
4. odsetek i lokat bankowych,
5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
7. z innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej,
8. sprzedaży publikacji w formie tradycyjnej i elektronicznej, materiałów terapeutycznych i
diagnostycznych.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.
2. Dochody pochodzące z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej
przeznaczone są na realizację celów statutowych, użytecznych społecznie w zakresie
ochrony zdrowia, opieki społecznej i działalności oświatowej w tym w szczególności
diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz szkoleń i kursów dla specjalistów oraz studentów
na terenie kraju.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
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4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa ewentualne długi
spadkowe.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w celu uzyskania środków niezbędnych dla realizacji celów statutowych
Fundacji, działalność gospodarczą w zakresie:
58.19 Pozostała działalność wydawnicza
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
6. Cały dochód Fundacji z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność
statutową.
7. Z majątku i dochodów Fundacji zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie
działalności gospodarczej, środki z:
- nie więcej niż 1/3 funduszu założycielskiego
- dochodów z odsetek lokat bankowych
- dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację
- innych źródeł określanych każdorazowo przez Zarząd
8. Zarząd może uchwalać regulaminy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez
Fundację.
9. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub przez
wyodrębnione organizacyjne i finansowo zakłady, działające według następujących zasad:
- zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają zarządowi Fundacji,
- zakład prowadzony jest przez kierownika zakładu,
- zarząd Fundacji tworzy i znosi zakłady oraz powołuje odwołuje kierowników zakładów,
- kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy wobec osób zatrudnionych w
zakładzie,
- zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin
uchwalany przez zarząd Fundacji,
- wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody
dla pracowników zatrudnionych w zakładzie określa zarząd.
10. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych
ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 11 a
Zabrania się :
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 12
Fundacja może nadawać tytuł Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł ma charakter osobisty.
Rozdział III. Organy Fundacji

1.
a)
b)
c)
2.

§ 13
Władzami Fundacji są:
Rada Fundatorów,
Zarząd Fundacji,
Rada Nadzorcza.
Członkowie wszystkich organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w
pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundatorów
§ 14
1. Rada Fundatorów składa się z dwóch lub więcej osób
2. Członkami Rady Fundatorów są
 Z mocy statutu Założyciele Fundacji
 Inne osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które Rada Fundatorów
może w każdym czasie powołać uchwałą do swego grona, jeżeli ich członkostwo
przyczyni się do wzmocnienia działalności Fundacji.
3. Posiedzeniu Rady Fundatorów przewodniczy każdorazowo wybierany przewodniczący
posiedzenia, który prowadzi obrady, sporządza protokół posiedzenia i go podpisuje.
4. Do zadań Rady należy powoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej
5. Rada Fundatorów przyjmuje sprawozdania roczne i częściowe od Zarządu Fundacji.
6. Członek Rady Fundatorów nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
7. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku:
 pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 śmierci;
 trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;
 odwołania – nie dotyczy Fundatorów;
Odwołanie członka Rady Fundatorów następuje w drodze uchwały Rady Fundatorów w
przypadku:

5

 celowego działania na szkodę Fundacji;
 utraty praw publicznych;
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu;

Rada Nadzorcza
§ 15
1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji.
2. Rada Nadzorcza składa się z dwóch do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada Fundatorów.
4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku:
 pisemnej rezygnacji z członkostwa;
 śmierci;
 trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;
 odwołania;
Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Fundatorów w przypadku:
 celowego działania na szkodę Fundacji;
 utraty praw publicznych;
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 16
1. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Nadzorcza zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 17
1. Rada Nadzorcza w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
-żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
-żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
-pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
-być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe;
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Zarząd Fundacji.

1.
2.
3.
4.

§ 18
Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

pisemnej rezygnacji z członkostwa;

śmierci;

trwałej niezdolności do pełnienia funkcji;

odwołania – nie dotyczy Fundatorów.
2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundatorów w
przypadku:

celowego działania na szkodę Fundacji;

utraty praw publicznych;

skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
§ 20
Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Prezesa i jego Zastępcy, z
tym, że pierwszego Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powołuje uchwałą Rada Fundatorów.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

przyjmowanie zmian w statucie,

uchwalanie regulaminów,

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,

zawieranie umów z innymi podmiotami do realizacji celów statutowych,

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia
z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczeń społecznych sprawozdań z
działalności Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
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4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundatorów i
Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Zarząd Fundacji może powoływać stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów
i specjalistów dla realizacji celów statutowych.
Rozdział IV. Sposób Reprezentacji
§ 22
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie, z wyłączeniem pkt. 2
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz sprawach niezwiązanych z
zaciąganiem zobowiązań powyżej 10.000zł (dziesięciu tysięcy) oświadczenia woli może
składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres
ich umocowania.
Rozdział V. Zmiana Statutu
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje w drodze uchwały, jednogłośnie Zarząd Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć:

celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim,

możliwości rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej.
Rozdział VI. Likwidacja Fundacji.
§ 24
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 powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
§ 26
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Opola.
§ 28
Do statutu dołącza się oświadczenie fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze
względu na cele Fundacji.
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