
Statut Fundacji im. Anastazji Ciupek NEURONIETYPOWI 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja im. Anastazji Ciupek NEURONIETYPOWI (zwana dalej „Fundacją”), działa 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 

2016, poz.40), inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia 

niniejszego statutu (zwanego dalej „Statutem”). 

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Ewę Ciupek (zwaną dalej „Fundatorką”) aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Borkowicz w Kancelarii Notarialnej 

Anna Borkowicz, Marta Frydrychowicz-Chojnacka S.C. w Poznaniu, ul. Grobla 30/15, 

w dniu dziewiętnastego lipca 2017 roku. 

 

§ 2 

 

1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja im. Anastazji Ciupek NEURONIETYPOWI. 

Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu Fundacja 

NEURONIETYPOWI. 

2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiedników 

nazwy w językach obcych. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną. 

4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Pobiedziska. 

5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

6. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może 

tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego. 

8. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności. 

 

§ 3 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej 

(Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 

 

§ 4 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów fundacji. 

 

 

 

 

 



Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

 

Celem Fundacji jest działalność prospołeczna, prorodzinna i edukacyjna, szczególnie w 

zakresie wspierania rodzin w procesie akceptacji niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub 

śmierci bliskiej osoby. Fundacja pomaga rodzinom i dzieciom (osobom) niepełnosprawnym w 

rozwoju i osiągnięciu jak najlepszej jakości życia. Rodzinę z dzieckiem (osobą) 

niepełnosprawnym, Fundacja traktuje holistycznie i działa kompleksowo na rzecz osiągnięcia 

przez nią szczęścia i dobrego życia, w ramach i normach, które nie stoją w sprzeczności z 

nadrzędnym prawem konstytucyjnym i prawem naturalnym człowieka. Celem długofalowym 

Fundacji jest działanie na rzecz równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin w życiu społecznym poprzez naukę i pracę, działanie w celu integracji podopiecznych 

i ich rodzin w środowisku lokalnym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 

§ 6 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. doradztwo w zakresie doboru terapii, metod leczenia i możliwości wsparcia rozwoju i 

edukacji, 

b. opiekę psychoterapeutyczną nad rodziną, pomoc w akceptacji niepełnosprawności, 

rozwiązywaniu problemów z tego wynikających, pomoc w załatwianiu spraw 

administracyjno-urzędowych, pomoc materialno-bytową w miarę możliwości Fundacji, 

c. współpracę z różnymi ośrodkami terapeutycznymi i terapeutami, lekarzami, szpitalami 

oraz z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, 

d. działalność szkoleniową, edukacyjną, terapeutyczną, warsztatową, wydawniczą, 

wspierającą działania badawczo-naukowe podejmowane przez osoby i instytucje 

powiązane z Fundacją, projektową w zakresie działań pomocowych wg indywidualnie 

stworzonych programów działania, lub jakąkolwiek inną, którą fundacja podejmie na 

rzecz efektywniejszego działania na rzecz podopiecznych, 

e. organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i oświatowych dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych, 

f. pomoc w organizowaniu zbiórek publicznych, imprez charytatywnych i innych akcji z 

wykorzystaniem wolontariatu na rzecz podpopiecznych Fundacji, 

g. prowadzenie subkont na rzecz podopiecznych, 

h. prowadzenie działalności gospodarczej, z której zysk w całości zostanie przekazany na 

działania statutowe.  

i. promowanie idei przedsiębiorczości i aktywizacji gospodarczej wśród podopiecznych i ich 

rodzin w środowisku lokalnym i krajowym. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz statutowy w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez 

Fundację w toku działania. 

 



Fundusz statutowy zostaje powiększony o 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) z 

przeznaczeniem na działalność gospodarczą Fundacji. 

§ 8 

 

1. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, 

c) zbiórek i imprez publicznych, 

d) majątku fundacji, 

e) odsetek i lokat bankowych, 

f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, a także praw majątkowych, 

g) funduszy Unii Europejskiej; 

h) funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej. 

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

§ 9 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia wiadomym pozostaje, iż stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 10 

 

1.  Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd.  

2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w filiach lub wyodrębnionych jednostkach 

organizacyjnych zarządzają ich kierownicy.                                 

3.   Kierowników, o których mowa w ust.2 powołuje i odwołuje Zarząd.  

4. Filie lub wyodrębnione jednostki organizacyjne Fundacji prowadzące działalność 

gospodarczą mogą zatrudniać pracowników. 

5. Działalność Fundacji może polegać w szczególności na: 

 

86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem; 

88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi; 

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

58.11.Z – Wydawanie książek; 

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

32.40.Z – Produkcja gier i zabawek; 

32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych; 

74.20.Z - Działalność fotograficzna; 

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i 



materiałów używanych do wyplatania; 

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 10 

 

Władzami Fundacji są: 

a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

 

 

Zarząd Fundacji  

 

§ 11 

 

 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.  

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. 

3. Fundatorka może wchodzić w skład Zarządu, w tym może pełnić funkcję Prezesa 

Zarządu.  

4. Zarząd Fundacji liczy od jednej do trzech osób. W jego skład wchodzą Prezes 

Fundacji oraz Wiceprezesi Fundacji.  

5. Zarząd powoływany jest na czas niezonaczony.  

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce 

Prezesa Zarządu lub wskutek prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo 

gospodarcze, skarbowe, przeciwko mieniu lub dokumentom. 

7. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu, Fundatorka może go uzupełnić 

przez powołanie wybranej przez siebie osoby. 

8. W przypadku śmierci Fundatorki, wakat w składzie Zarządu uzupełni jego 

spadkobierca. 

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie 

stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i 

uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji. 

 

 

§ 12 

 

1. Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w 

szczególności:  

a) sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania 

finansowego i budżetowego z działalności Fundacji na użytek kontroli 

Zarządu; 



b) opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji; 

c) uchwalenie rocznego planu i budżetu działalności Fundacji; 

d) ustalenie struktury organizacyjnej Fundacji; 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem i realizacją celów statutowych Fundacji; 

f) przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji; 

g) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków 

na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji 

h)  ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją; 

i) zmiana statutu, 

2. Zarząd Fundacji może ustanowić wewnętrzny etyczny kodeks postępowania zgodnie z 

wartościami tworzącymi kulturę współdziałania w Fundacji. Do przestrzegania tego 

kodeksu zobowiązuje się wszystkich członków Fundacji wraz z Zarządem, Radą i 

pracownikami, osobami zaangażowanymi, wolontariuszami i współpracownikami.  

 

3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań przekraczających granice 

zarządu zwykłego upoważniony jest wyłącznie Zarząd w pełnym składzie. 

 

 

 

Rada Fundacji 

 

§ 14 

 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Zarządu Fundacji. 

2. Fundator może wchodzić w skład Rady, w tym może pełnić funkcję 

Przewodniczącego Rady. 

3. Rada Fundacji składa się z trzech osób. W jej skład wchodzą Przewodniczący Rady i 

dwóch członków Rady.         

4. Pierwszy skład Rady powołuje Fundatorka. 

5. Rada jest powoływana na czas nieoznaczony. 

6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce 

Prezesa Zarządu lub wskutek prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo 

gospodarcze, skarbowe, przeciwko mieniu lub dokumentom.  

7. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu, Fundatorka może go uzupełnić 

przez powołanie wybranej przez siebie osoby. 

8. W przypadku śmierci Fundatorki, wakat w składzie Rady uzupełni jego spadkobierca. 

 

§ 15 

 

1. W zakresie działalności Rady leży: 

a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych Zarządu; 

b) badanie sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników; 

b) sprawowanie bieżącej kontroli finansowej w Fundacji; 

c) przedstawianie Zarządowi Fundacji wyników badania i kontroli wraz z wnioskami. 

 

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż raz do 

roku.    



3. Rada może obradować na pisemny wniosek Zarządu. Zwołanie Rady na wniosek 

Zarządu uznawane jest za czynność przekraczającą Zarząd zwykły. 

4. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał.  

5. Z posiedzeń Rady sporządza się pisemne protokoły. 

 

§ 16 

 

Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
Rozdział V. Członkowie Fundacji 

 

Członkiem Fundacji staje się rodzic bądź opiekun zgłaszający podopiecznego po podpisaniu 

umowy z Fundacją. Członkiem Fundacji bądź podopiecznym może stać się także osoba, 

która wyrazi taką wolę i podpisze stosowną umowę z Fundacją. Każdy z Członków Fundacji 

może się zaangażować na rzecz Fundacji, wówczas obowiązuje go wewnętrzny kodeks 

etyczny, który ustanawia Zarząd.  

 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje łącznie Zarząd i Rada bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu i Rady. Zmiana nie może 

dotyczyć celów wyznaczonych w akcie założycielskim przez Fundatorkę. 

 

§ 18 

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. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu i Rady 

uprawnionych do głosowania po uzyskaniu akceptacji Fundatora. 

 

§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego nadzorującego działalność 

Fundacji z mocy przepisów prawa. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd i Rada bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały jednomyślnej Rady i Zarządu na rzecz działających w RP organizacji 

o zbliżonych celach. 

 


