
   

 

   

 

STATUT FUNDACJI 
 

DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Fundacja zostaje ustanowiona przez Bożenę Luty,  zamieszkałą przy ul. Michała Kajki 80/82 m.1, 04-520 Warszawa, PESEL: 

51033006305, legitymującą się dowodem osobistym serii ASV i numerze 265508, aktem notarialnym Repertorium A nr 
4652/2006 z dnia 21 listopada 2006 roku sporządzonym przed Adamem Paluchem, notariuszem w Warszawie. 

2. Wymieniony w pkt. 1 Fundator jest założycielem Fundacji. 
 

§ 2 
1. Nazwa Fundacji brzmi: „AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM”  
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

§ 3 
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Fundacja może tworzyć zakłady i inne jednostki organizacyjne. 
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w 

rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. 
- Powyższe formy działalności statutowej Fundacji są rachunkowo wyodrębnione. 

5. Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do istniejących spółek. 
6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. 
7. Fundacja przekazuje cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego (zgodnie z 

treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o OPP). 
8. Fundacja może tworzyć kluby sportowe. 

§ 4 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

 
§ 5 

Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem. 

 
§ 6 

Fundacja zabrania: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów 

lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 ich członków, 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 Fundacji 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 z celu statutowego. 

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. 

DZIAŁ II 
Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 
Celem Fundacji jest: 

1. udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom z niepełnosprawnością i poważnie, 
przewlekle chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju i za granicą, 

2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i 
poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin, 



   

 

   

 

3. udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 
chorym oraz rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, 

4. pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe (w tym udzielanie pożyczek) instytucji działających na rzecz rehabilitacji 
fizycznej, społecznej i zawodowej oraz leczenia w kraju i za granicą osób po urazie kręgosłupa, osób z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, 

5. likwidacja dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy osobami z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 
chorymi i ich rodzinami a resztą społeczeństwa, 

6. upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury sportowej osób z niepełnosprawnością i poważnie, 
przewlekle chorych oraz ich rodzin we wszelkich jego formach i rodzajach, 

7. wzmacnianie aktywności obywatelskiej w różnych dziedzinach życia społecznego, 
8. rozwój innych organizacji działających na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej oraz społecznej osób z  

niepełnosprawnością, poważnie przewlekle chorych lub na rzecz aktywności obywatelskiej w różnych dziedzinach życia 
społecznego, 

9. Wspieranie rozwoju organizacji realizujących Cele Pożytku Publicznego, 
10. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową,  

wsparcie rozwiązań i zaleceń systemowych w zakresie włączania osób z niepełnosprawnością ruchową w publiczną 
debatę o seksualności i rodzicielstwie, 

11. edukacja społeczeństwa w zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie lub tworzenie inicjatyw 
dających możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, 

12. tworzenie klubów sportowych dla osób niepełnosprawnych i poważnie przewlekle chorych, 
13. rozwój dyscyplin sportowych zarówno w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością jak i osób sprawnych. 

 
§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
W zakresie działalności nieodpłatnej: 

1. gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i 
prawnych, 

2. udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych 

3. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych, 
4. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i za granicą, 
5. organizowanie opieki całodobowej, 
6. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich rodzin, osób z niepełnosprawnością i 

poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin, 
7. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie 

kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, 
8. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie 

osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych. 
9. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie 

kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami, 
10. spełnianie marzeń osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, 
11. organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów 

sportowych i treningowych w kraju i za granicą osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych – wraz z ich 
rodzinami i opiekunami, 

12. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego organizacjom o zbieżnych celach statutowych do Fundacji, 
13. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego organizacjom lub osobom działającym aktywnie na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej, 
14. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego organizacjom lub osobom działającym aktywnie na rzecz 

realizacji Celów Pożytku Publicznego,  
15. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji oraz innych rozwiązań w tematyce seksualności i rodzicielstwa 

osób z niepełnosprawnością ruchową, 
16. prowadzenie treningów  sportowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
17. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa w zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości 

uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
18. działalność na rzecz zrzeszeń zawodników związanych z poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, działania związane ze 

zrzeszaniem zawodników dyscyplin i występowanie w ich imieniu, 
19. rozwój motosportu, aktywne działanie na rzecz rozwoju zawodników uprawiających tą dyscyplinę,  

 



   

 

   

 

 
W zakresie działalności odpłatnej: 

1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych. 
 

DZIAŁ III 
Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 
1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania. 
2. Fundusz założycielski stanowi kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).  
3. Dochodami Fundacji są: 

- Odsetki bankowe, 
- Dotacje, 
- Darowizny, spadki i zapisy, 
- Subwencje od osób prawnych, 
- Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
- Dochody ze zbiórek, wydarzeń i imprez masowych, 
- Dochody z inwestycji finansowych i kapitałowych zgromadzonych środków, 
- Dochody z działalności gospodarczej. 

 
§ 10 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko dla realizacji celów statutowych Fundacji, o 
ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

Działalność gospodarcza 
§ 11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. 
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z 
- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 47.89.Z 
- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z 
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z 

DZIAŁ IV 
Organy Fundacji 

§ 12 
1. Organem Fundacji jest Zarząd. 
2. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji. 

§ 13 
CZĘŚĆ I 

1. Członków Zarządu powołuje Fundator na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.  
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. 
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
- kierowanie i organizowanie działalności Fundacji, 
- gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim, 
- tworzenie i znoszenie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji, 
- podejmowanie inicjatywy w przedmiocie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji, 
- powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych 

Fundacji, 
- ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla 

pracowników. 
4. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji i reprezentowania na zewnątrz upoważniony jest każdy z członków Zarządu 

jednoosobowo z zastrzeżeniem, że w przypadku powołania Prezesa Zarządu do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu 
należy:  
- tworzenie i znoszenie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji  
- podejmowanie inicjatywy w przedmiocie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji  
- opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji za okres sprawozdawczy  



   

 

   

 

- zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 1 000 000 zł jednorazowo lub w przypadku stosunków 
prawnych zawartych na czas określony lub nieokreślony w ciągu roku kalendarzowego przekraczających 1 000 000 zł. 

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. 
7. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
8. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie przez Fundatora odwołani. 
9. Szczegółowy zakres reprezentacji i zasady działalności Zarządu Fundacji zostają opisane w Regulaminie Zarządu Fundacji 

uchwalanym przez Fundatora. Fundator może dokonywać zmian w regulaminie Zarządu Fundacji z własnej woli, na 
wniosek Rady Fundacji lub Zarządu. 
 

CZĘŚĆ II 
1. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata.  
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków. 
3. Członkowie Rady Fundacji: 

- nie mogą łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją, 
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, 
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 

wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
GUS za rok poprzedni. 

4. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona w szczególności do: 
- żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, 
- żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
- akceptowanie i kontrolowanie gospodarowania majątkiem Fundacji, 
- akceptowanie i kontrolowanie realizacji celi statutowych Fundacji, 
- akceptowanie i kontrolowanie rocznych raportów finansowych i sprawozdań merytorycznych Fundacji. 

5. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie przez Fundatora odwołani. 
6. Rada Fundacji jest organem uprawnionym do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i 

finansowego z działalności Fundacji. 
7. Rada Fundacji zbiera się na zwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż 1 raz w roku. 
8. Szczegółowy zakres i zasady działalności Rady Fundacji zostają opisane w Regulaminie Rady Fundacji uchwalanym przez 

Fundatora. Fundator może dokonywać zmian w regulaminie Rady Fundacji z własnej woli, na wniosek Rady Fundacji lub 
Zarządu. 

 
DZIAŁ V 

Zmiana statutu Fundacji 
§ 14 

1. Uchwałę w przedmiocie zmian Statutu podejmuje Fundator z własnej woli lub na wniosek Zarządu.  
2. Uchwałę w przedmiocie zmian celów działalności fundacji określonych w statucie podejmuje Fundator, na wniosek 

Zarządu.  
DZIAŁ VI 

Postanowienia szczególne 
§ 15 

Po śmierci Fundatora uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu, zmiany Statutu, nadawania statusu sponsora 
Fundacji przechodzą na jego spadkobierców. 

§ 16 
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. 

 
§ 17 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku. 

§ 18 
Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.  
 
  



   

 

   

 

§ 19 
Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. 

  
                        


