Statut
Fundacji „AUTOTESTO”

I. Postanowienia ogólne.

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „AUTOTESTO”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
została przez Grzegorza Jerzego Łobodę i Andrzeja Szewczuka działających
w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą "OK-MOTO" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocław Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000455034, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 2 lutego
2015 r., Repertorium A nr 533/2015, sporządzonym z Kancelarii Notarialnej we
Wrocławiu przy ul. Ruskiej 61 przed notariuszem Gerardem Boraczewskim.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203), ustawy z 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2010 r.
Nr 234 poz. 1536) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
2. Fundacja może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za
granicą.
4. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń,
spółdzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie
z innymi osobami.
§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji.
§4

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:
1. Udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku nieuczciwej działalności
sprzedawców pojazdów mechanicznych na rynku wtórnym.
2. Upowszechniania w społeczeństwie wiedzy i prawidłowych postaw w zakresie
bezpiecznego nabywania pojazdów mechanicznych.
§5
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. działalność poradniczą,
2. pomoc w zakresie działań prawnych i administracyjnych,

3. podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań celem przeciwdziałania
i eliminowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zachowań
dotyczących sprzedaży pojazdów mechanicznych na rynku wtórnym,
4. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie spraw dotyczących
zakresu działania Fundacji,
5. organizowanie konferencji i seminariów związanych z działalnością Fundacji,
6. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, innymi instytucjami,
organizacjami i osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach związanych z celami
Fundacji.

III. Majątek, dochody i forma działalności Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset
złotych) wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości
pozyskane przez Fundacje w toku jej działania.
2. Wartość majątku założycielskiego Fundacji z przeznaczeniem na prowadzenie

działalności gospodarczej stanowi kwota pieniężna w wysokości 1 000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych).
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§7
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji osób prawnych oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5) odsetek bankowych, akcji, obligacji, papierów wartościowych.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, 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.
§8
Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być przeznaczane na realizację wszystkich
celów statutowych według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowią
inaczej.
§9
Majątek Fundacji pozostaje pod szczególną prawną ochroną, w związku z tym zabrania
się podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz 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. wykorzystywaniu 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 wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. dokonywaniu zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 10
1. Działalność Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych może być wykonywana
odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że pobierana odpłatność nie
może być wyższa od kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, jak i też
wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu tej działalności nie
przekraczają 1,5 krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze
przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
2. Dochód z działalności wskazanej w ust. 1 może służyć wyłącznie do realizacji celów
statutowych Fundacji.
3. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy
działalności.
§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której cały dochód przeznaczony
jest na realizację celów statutowych.
2. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji.
IV. Organy Fundacji
§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora
na czas nieokreślony.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź
odwołania członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd Fundacji lub każdego
z jego członków w każdym czasie.
3. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu Fundacji. Prezes kieruje pracami Zarządu Fundacji.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje charytatywnie z zastrzeżeniem ust.
6.
6. Fundator może zdecydować, o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i określić
wysokość ich wynagrodzenia. W takich wypadkach umowę z członkami Zarządu
podpisuje Fundator.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie do
kompetencji Fundatora, a w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki jej działania,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
7) podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,
8) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
9) uchwalanie regulaminów,
10) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów.
§ 15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, niezależnie od ilości członków Zarządu
Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
§ 16
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą faxu, telefonicznie,
elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do
jego członków.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.
V. Postanowienia końcowe.
§ 17
1. Statut Fundacji może być zmieniony przez Zarząd.
2. Zmiana statutu może dotyczyć istotnych celów Fundacji, jednakże wyłącznie za zgodą
Fundatora.
§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku, w razie osiągnięcia celu dla którego została powołana lub w innych
przypadkach uniemożliwiających prowadzenie działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator lub Zarząd Fundacji, powołując jednocześnie
likwidatora Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidator przekazuje
instytucjom wskazanym przez Zarząd lub Fundatora, których działalność jest zbieżna z
celami statutowymi Fundacji.
§ 19
1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna
w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2015 r.
2. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu w przypadkach określonych przez
obowiązujące przepisy.
3. Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd
Rejestrowy.

