
Statut Fundacji CODA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja CODA, zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez: Karinę Akseńczuk,
zwana  dalej  Fundatorem,  aktem  notarialnym  sporządzonym  przez
notariusza Michała Michalaka w kancelarii notarialnej w Koninie  ul. Chopina
21a, w dniu 19.08.2020 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja  jest  organizacją  pozarządową  prowadzi  działalność  pożytku

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. ( Dz. U. 2003r.Nr 96 poz. 873 )

3. Fundacja  prowadzi  działalność  społecznie  użyteczną  w  sferze  działań
publicznych  określonych  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i
wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności a w szczególności osób o których
mowa w paragrafie 8 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową
działalnością Fundacji.
Działalność  Statutowa  Fundacji  może  być  prowadzona  jako  działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo
wyodrębnione w stopniu  umożliwiającym określenie  przychodów,  kosztów i
wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Konin.

§ 4

1. 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.

2. Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.



§  6

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji.

                                                             §  7

1. Fundacja wykonując cele określone w statucie może używać wyróżniającego 
znaku graficznego oraz pieczęci.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Celami Fundacji są:

1) Niwelowanie barier w komunikowaniu się osób Głuchych w przestrzeni społecznej

2) Edukacja kulturalna kierowana do wszystkich grup wiekowych;

3) Edukacja w zakresie Polskiego Języka Migowego

4) Wspieranie młodych twórców;

5) Udostępnianie wydarzeń kulturalnych dla osób Głuchych

6) Aktywizacja społeczności osób Głuchych

7) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich korzeni oraz 
dziedzictwa kulturowego;

8) Promocja czytelnictwa;

9) Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób Głuchych;

10) Promowanie Polskiego Języka Migowego i Kultury Głuchych wśród osób 
słyszących

11)  Pomoc społeczna.

12) Wprowadzanie nowych technologii wspierających osoby Głuche;

13) Wsparcie i działanie na rzecz tłumaczy języka migowego oraz CODA;

14) Edukacja w zakresie ekologii, turystyki i rekreacji.

 



§ 9
Powyższe cele Fundacja będzie realizowała poprzez następujące działania:

1) Organizację wydarzeń kulturalnych takich jak: festiwale, spektakle, koncerty, plenery, 
spotkania z twórcami i inne;

2) Współpracę z innymi podmiotami organizującymi wydarzenia kulturalne;

3) Prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów

4) Niwelowanie barier w dostępie do wydarzeń społecznych i kulturalnych poprzez 
tłumaczenie ich na język migowy

5) Prowadzenie kampanii społecznych

6) Wydawanie: książek, podręczników  czasopism, biuletynów informacyjnych, 
filmów i innych publikacji

7) Przyznawanie wsparcia finansowego twórcom (stypendia)

8) Organizacja wyjazdów, obozów i kolonii.

9) Organizacja wsparcia w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej 
niwelującej bariery w komunikowaniu się.

§10
Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną bądź odpłatną związaną z 
powyższymi działaniami.

§ 11

Dla  osiągnięcia  swych  celów  Fundacja  może  wspierać  działalność  innych
osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 12

Fundacja dla realizacji swoich celów może współpracować z właściwymi organami 
państwowymi, samorządowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami 
kultury i innymi organizacjami pozarządowymi.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 13



Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 100,00 (sto) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 15
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu  spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  tylko  wówczas,  gdy  w  chwili
składania  tego  oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie
przewyższa długi spadkowe. 

§ 16
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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, zwanym dalej 
„osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków 
Zarządu Fundacji, członków Rady 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków 
Zarządu Fundacji, członków Rady 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 
Fundacji.

4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, 
członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji.

§ 17

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji



Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd  Fundacji  (zwany  dalej  Zarządem)  kieruje  działalnością  Fundacji  i
reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd  składa  się  z  dwóch  lub  trzech  osób,  w  tym  Prezesa  i
Wiceprezesa/Wiceprezesów powołanych na czas nieokreślony.

3. Pierwszy Zarząd powołuje fundator.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji lub odwołania.
6. W przypadku  rezygnacji,  śmierci  bądź  odwołania  członka  zarządu,  Zarząd

może w drodze kooptacji wybrać nowego członka.
7. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani

wg zasad ustalonych przez Zarząd bądź Fundatora.
8. Członkowie  Zarządu  Fundacji  nie  mogą  być  osobami  skazanymi

prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Odwołać członka Zarządu może jedynie Fundator.
10.Zarząd  może  powoływać  dodatkowe  organy  i  nadawać  im  poszczególne

zadania i tworzyć regulamin ich pracy. 

§ 19

1. Do zadań zarządu należy:
o a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
o b) opracowywanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań z ich

wykonania,
o c) przyjmowanie dotacji , subwencji , darowizn , spadków i zapisów, 
o d) gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim, 
o e) uchwalanie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji,
o f)  ustalanie  zasad  wynagrodzenia  i  zatrudnienia  zleceniobiorców  i

pracowników.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes chyba,

że oświadczenia dotyczą sytuacji z §20 ust2.
3. Prezes może upoważnić innego członka zarządu do składania oświadczeń

oraz reprezentowania Fundacji.
4. Zarząd  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów,  przy  czym  do

ważności uchwał wymagana jest obecność Prezesa  Zarządu.
5. W  sprawach  dotyczących  zmian  w  Statucie  Fundacji  Zarząd  podejmuje

uchwałę przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
                                            

Sposób Reprezentacji

§ 20



1. Oświadczenia woli  w imieniu Fundacji,  z  zastrzeżeniem ust.  2,  składa Prezes
Zarządu bądź Wiceprezes.

2. W  sprawach  związanych  z  zaciąganiem  zobowiązań  majątkowych  powyżej
20.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli  w imieniu Fundacji  musi
składać Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Zarządu działając łącznie.

Zmiana Statutu

§ 21

1. Zmian  w  statucie  Fundacji  dokonuje  Zarządu  Fundacji.  Zmiany  statutu  mogą
dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych
w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

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.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

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 Zarząd Fundacji.

§ 24

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

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




