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FUNDACJA NOWA BAJKA  

– STATUT –  

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Fundacja o nazwie FUNDACJA NOWA BAJKA, zwana dalej Fundacją, działa na 

podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 

z 1991r. poz. 203 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Pana Marcina Paprockiego, zwanego dalej 

Fundatorem, aktem notarialnym Repetytorium A nr 1602/2016 sporządzonym przez 

notariusza Panią Annę Brzozowską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. 

Nowogrodzkiej 38 m. 9 w dniu 13.06.2016. 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 4 

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 5 

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 

 

§ 6 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 7 

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 

§ 8 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej.  
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ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 9 

Celem Fundacji jest: 

1. ochrona zdrowia, w szczególności osób ze spektrum autyzmu; 

2. poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  

3. pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń 

związanych z niepełnosprawnością, w tym pomoc finansowa; 

4. włączanie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. 

 

§ 10 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

1. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej problematyki niepełnosprawności 

z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu; 

2. organizowanie i prowadzenie diagnozy, terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci oraz 

osób dorosłych ze spektrum autyzmu; 

3. organizowanie i prowadzenie psychoterapii, profilaktyki społecznej oraz poradnictwa 

dla rodzin, w których członek jest niepełnosprawny; 

4. organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych, lekcji, seminariów, konferencji, 

szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z niepełnosprawnością dla 

rodzin oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką;  

5. prowadzenie rejestru ośrodków świadczących pomoc dzieciom i dorosłym dotkniętych 

autyzmem;  

6. organizowanie i dostosowywanie miejsc w placówkach oświatowych do potrzeb 

dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu; 

7. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym analiz, ekspertyz i programów 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8. wydawanie publikacji drukowanych, elektronicznych oraz w innych formach; 

9. organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, a także ich rodzin; 

10. organizowanie zajęć kulturalnych, rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, w tym dla 

osób niepełnosprawnych; 

11. podejmowanie działań na rzecz propagowania idei włączania osób ze spektrum 

autyzmu i ich rodzin w życie społeczne i zawodowe;  

12. pomaganie rodzicom poprzez świadczenie usług opieki nad ich niepełnosprawnymi 

dziećmi; 

13. wspieranie inicjatywy mieszkalnictwa treningowego dla osób niepełnosprawnych; 

14. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach działania 

oraz korzystanie z ich doświadczeń; 

15. monitorowanie działań organów władzy publicznej w zakresie realizacji wolności i 

praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów; 

16. przystępowanie do organizacji zrzeszających instytucje realizujące podobne cele do 

tych, które są realizowane przez Fundację;  

17. współpracę z organami samorządowymi i państwowymi. 
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§ 11 

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną 

działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz 873 ze zm.). Działalność 

nieodpłatna dotyczy wszystkich przedsięwzięć określonych w § 10. Działalność odpłatna 

dotyczy przedsięwzięć określonych w § 10 ust. od 1 do 14 włącznie.  

 

 

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 12 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset 

pięćdziesiąt złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 13 

1. Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji; 

b) dochodów ze zbiórek publicznych; 

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego przez Fundację w 

trakcie działalności; 

d) odsetek i lokat bankowych.  

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na 

działalność statutową. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI 

 

§ 14 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 15 

Fundator Fundacji może wchodzić w skład Zarządu. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.   

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem §17 ust. 1.  

3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub są zatrudnieni w Fundacji. 

4. Członkowie Zarządu są wybierani na wspólną trzyletnią kadencję. 

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 
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§ 17 

1. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Fundacji, powołuje Fundator.  

2. Członków Zarządu na kolejne kadencje wybiera Fundator lub – jeśli nie powoła on  

składu Zarządu nowej kadencji w ostatnim dniu kadencji dotychczasowego Zarządu – 

prawo wyboru Zarządu nowej kadencji mają ustępujący członkowie Zarządu. 

3. W razie konieczności uzupełnienia lub rozszerzenia składu Zarządu w trakcie trwania 

kadencji, o przyjęciu nowego członka Zarządu na okres do końca kadencji Zarządu 

decyduje Fundator lub Zarząd – w sytuacji, gdy Fundator nie wykona swego 

uprawnienia najpóźniej do 3 dni roboczych po zaistnieniu przyczyny uzasadniającej 

uzupełnienie lub rozszerzenie składu Zarządu. 

 

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka 

Zarządu. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 

3. Zwołanie posiedzenia może nastąpić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej na 

co najmniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem. 

4. Każda osoba wchodząca w skład Zarządu ma w głosowaniu jeden głos.  

5. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu zarządu, a jednomyślnie w przypadku Zarządu 

2-osobowego. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa 

Fundacji. 

 

§ 19 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd ustala strukturę i wielkość zatrudnienia w Fundacji. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów 

statutowych oraz gospodarkę finansową; 

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 

c) przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów; 

d) sporządzanie planów pracy i budżetu; 

e) zaciąganie kredytów bankowych; 

f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów oraz strategii 

działania Fundacji; 

g) sporządzanie i przedstawianie Fundatorowi rocznych sprawozdań merytorycznych 

i finansowych z działalności Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy; 

h) udzielanie pełnomocnictw w ramach posiadanych uprawnień; 

i) ustalenie regulaminu Zarządu oraz jego zmian;  

j) prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym podpisywanie umów z 

pracownikami i współpracownikami, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad 

wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia; 

k) opiniowanie i zatwierdzanie projektów składanych w celu pozyskania środków 

finansowych w instytucjach udzielających wsparcia pieniężnego; 
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l) występowanie do Fundatora z wnioskami o zgodę w sprawach zmiany statutu, 

połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji; 

m) podejmowanie  uchwał o zmianie statutu, połączenia z inną fundacją lub likwidacji 

Fundacji,  po uzyskaniu uprzedniej zgody Fundatora.  

 

§ 20 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:  

a) odwołania przez pozostałych członków Zarządu w przypadku: 

- uchylania się członka Zarządu od wykonywania obowiązków, w tym 

nieuczestniczenia w posiedzeniach Zarządu;  

- utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż 6 

miesięcy;  

- istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowania uchwał Zarządu; 

- umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre 

imię Fundacji; 

- zaistnienia innych okoliczności (np. choroba) uniemożliwiających sprawowanie 

funkcji członka Zarządu; 

b) rezygnacji; 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

d) śmierci. 

2. Wniosek o odwołanie członka Zarządu może być złożony na ręce Prezesa Zarządu 

przez każdą osobę wchodzącą w skład Zarządu.  

3. Członka Zarządu może w każdym czasie odwołać Fundator.  

 

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH 

 

§ 21 

1. W przypadku zarządu dwuosobowego, gdy wartość umowy nie przekracza kwoty 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w 

tym w sprawach majątkowych może składać każdy członek Zarządu jednoosobowo  

2. W przypadku zarządu dwuosobowego, gdy wartość umowy wynosi 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) i więcej oraz w przypadku Zarządu co najmniej 3-

osobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.  

3. Dla dokonywania poszczególnych czynności w imieniu Fundacji Zarząd może 

powołać pełnomocników określając ich zakres umocowania. 
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ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora. Zmiana może 

dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 23 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 24 

1. Fundacja może połączyć się 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. 

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd po uzyskaniu pisemnej zgody 

Fundatora. 

 

§ 25 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora, w 

sytuacji, gdy cele statutowe zostały zrealizowane lub w razie wyczerpania środków 

finansowych i majątku Fundacji. 

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd. 

3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu. 

4. Majątek Fundacji, po zakończeniu likwidacji, przeznaczony będzie na rzecz 

wskazanej przez Zarząd organizacji pozarządowej o celach zbliżonych do celów 

Fundacji. 


