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Statut fundacji 
 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „ASPIPLANETA” , zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez : 

1. Tomasz Bagiński    

2. Piotr Szymanowski   

zwanymi dalej „Fundatorami” aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Anna 

Karkota w 71-267 Szczecin ul. W.Reymonta 5A  lok.1 dnia 14.07.2022 r., działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

§ 2 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. 

3. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundację powołano na czas nieokreślony. 

5. Fundacja może używać znaku graficznego fundacji z napisem wskazującym jej nazwę. 

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem 

§ 3 

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, biura, filie, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu. 

4. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej 

5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4 

Celami Fundacji są.  

1. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w tym z niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami 

autystycznymi i im pokrewnymi i ich rodzin, w szczególności poprzez utworzenie i prowadzenie 

świetlicy środowiskowej, ośrodka dla osób z w/w niepełno sprawnościami i zaburzeniami, 

zapewniającego możliwość pobytu dziennego, a także organizowanie lub ułatwianie im edukacji, 

terapii lub rehabilitacji. 
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2. Pomoc terapeutyczna, rehabilitacyjna, edukacyjna a także finansowa i rzeczowa dla osób z 

niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym, zaburzeniami rozwoju, w szczególności 

mieszczącymi się w grupie tzw. spektrum zaburzeń autystycznych.  

3. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i ich 

adaptacją w społeczeństwie.  

4. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych oraz form pomocy osobom z tymi 

zaburzeniami. 

5. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i 

naukowym, w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju i niepełnosprawności. 

6. Ochrona godności i integralności dziecka z niedostosowaniem społecznym, zaburzeniem ze 

spektrum autyzmu, niepełno sprawnościami oraz przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, 

przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci z zaburzeniem. 

7. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełno sprawnościami, zaburzeniami rozwoju, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym  i autyzmem. 

8. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym 

środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. 

9. Wyrównywanie szans dla dzieci oraz ich rodzin. 

10.  Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z 

zaburzeniami, niepełno sprawnościami, niedostosowaniem społecznym i autyzmem. 

11.  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. 

12.  Propagowania wiedzy o zaburzeniach, niedostosowaniu społecznym i autyzmie.  

13.  Propagowania wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z zaburzeniami oraz 

spektrum autyzmu. 

14.  Edukacji społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z zaburzeniami, niepełno sprawnościami, 

niedostosowaniem społecznym i spektrum autyzmu. 

15.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom dzieci i osobom ze spektrum autyzmu umożliwiająca 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i dzieci 

ze spektrum autyzmu jak i osób z innymi zaburzeniami, niepełno sprawnościami, 

niedostosowaniem społecznym. 

16.  Upowszechnianie i ochrona praw dziecka. 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa. Działania edukacyjne, profilaktyczne 

i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w tym z niedostosowaniem społecznym, niepełno 

sprawnościami, zaburzeniami z szeroko rozumianym spektrum autyzmu w tym umiejętności 
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wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci, kontroli emocji, 

technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia etc., 

2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 

3. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin z dziećmi 

4. Pomoc społeczną poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i 

edukację osób z autyzmem, niepełno sprawnościami, niedostosowaniem społecznym oraz pomoc 

ich rodzinom i dzieciom. 

5. Edukacja społeczeństwa na temat najnowszych terapii dla dzieci i młodzieży 

6. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie autyzmu, 

7. Programy szkoleniowe dla rodzin dzieci ze spektrum autyzmu, nauczycieli, terapeutów, 

8. Programy edukacyjne i informacyjne służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu, 

skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem jak i ich rodzinami, poprzez promowanie rozwoju 

wiedzy, 

9. Programy badawcze związane z badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i ich 

edukacji, badaniem kosztów i korzyści terapii dzieci z autyzmem i różnych form pomocy rodzinie, 

monitorowaniem ilości zachorowań na autyzm, 

10.  Inicjowanie działań i pomoc w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży z 

autyzmem, 

11.  Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z autyzmem, kształcenie i przekazywanie środków 

przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących 

je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, 

12.  Działalność wydawniczą, tłumacząc książki na temat terapii i pomocy rodzinie, programy 

edukacyjne, filmy, wydając książki, opracowania, materiały, 

13.  Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet, organizowanie szkoleń, webinarów oraz  

warsztatów dla dzieci i rodziców w tym również warsztatów szkoleniowych wspierających tychże 

rodziców w powrocie na rynek pracy. 

14.  Organizowanie „Opieki Wytchnieniowej” dla rodziców dzieci z zaburzeniami, niepełno 

sprawnościami, niedostosowaniem społecznym, spektrum autyzmu. 

15.  Finansowanie badań naukowych, 

16.  Współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, 

organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji. 

17.  Pozyskiwanie środków umożliwiających utworzenie i prowadzenie ośrodka, świetlicy 

środowiskowej oraz stałą pieczę nad jego funkcjonowaniem;  

18.  Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z niepełno sprawnościami, 

zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin, w postaci zbiórek pieniężnych oraz pozyskiwania 

sponsorów stałych lub okolicznościowych;  
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19.  Współpracę z organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego, placówkami służby 

zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach oraz innymi jednostkami 

organizacyjnymi.  

§ 6 

Dla realizacji swoich celów statutowych wymienionych w § 5 Fundacja może prowadzić nieodpłatną 

lub odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wspierać działalność innych osób, firm i 

instytucji zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 400 zł (słownie: czterysta 

złotych) wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację. 

2. Na majątek Fundacji składa się także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

3. Majątek przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej 

funkcjonowania. 

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 8 

1. Środkami na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pożytku publicznego 

są:  

a) darowizny, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe 

poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

b) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw 

c) odsetki bankowe 

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz 

e) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego 

f) dochody z prowadzonej odpłatnej działalności statutowej 

g) dotacje, subwencje oraz granty 

h) odpisy podatkowe 

i) nawiązki zasądzone na cel społeczny 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego. 
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§ 9 

Fundacja nie może. 

Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim 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”, przekazywać ich majątku 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, 

 

Organy Fundacji 

§ 10 

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

1. Zarząd Fundacji wyznacza kierunki działania Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje 

Fundację na zewnątrz 

2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą z mocy prawa Fundatorzy. 

3. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 osób, gdzie Członkowie Zarządu powoływani są na czas 

nieokreślony 

4. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

5. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zarządu Fundacji uważa się za prawidłowe, jeżeli zostało 

wysłane na adres e-mail wskazany przez Członka Zarządu jako adres do korespondencji albo w 

inny podany przez Niego sposób, zapewniający możliwość udziału w posiedzeniu. 

6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym 

7. Zarząd Fundacji może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów. 

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu zarządu, w terminie umożliwiającym udział w posiedzeniu.  

9. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, większością 2/3 głosów w stosunku do 

aktualnie powołanego Zarządu Fundacji a w przypadku zarządu dwuosobowego decyzje w formie 

uchwał zarząd podejmuje jednomyślnie. 

10. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach niemajątkowych oraz 

majątkowych składa minimum dwóch członków zarządu działających łącznie. 
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§ 11 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności  

1. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.  

2. Zatrudnianie w miarę potrzeby pracowników. 

3. Udzielanie pełnomocnictw.  

4. Nawiązywanie współpracy z innymi firmami, fundacjami, stowarzyszeniami, organami 

administracji publicznej lub samorządu terytorialnego, a także osobami fizycznymi i środkami 

masowego przekazu.  

5. Sporządzanie, przekazywanie właściwym organom i publikacja sprawozdań merytorycznego i 

finansowego z działalności Fundacji.  

6. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, realizowanie jej celów statutowych. 

7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.  

8. Ustalanie wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.  

9. Składanie oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych. 

§ 12 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie a także zwrot kosztów w 

uzasadnionej wysokości. 

2. Decyzję w przedmiocie przyznania członkowi Zarządu Fundacji wynagrodzenia lub zwrotu 

kosztów podejmuje Zarząd Fundacji zgodnie z zasadą podejmowania uchwał. 

§ 13 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności 

prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji albo odwołania przez Zarząd Fundacji. 

2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić większością 2/3 głosów, w obecności 

wszystkich Członków Zarządu w razie:  

a) choroby lub utraty sił w stopniu powodującym długotrwałą lub trwałą niezdolność do 

wykonywania obowiązków Członka Zarządu 

b) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji 

c) działania na szkodę podopiecznych Fundacji lub innego działania w sposób rażąco sprzeczny 

z wolą Fundatorów wyrażoną w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji 

3. Powołanie nowego Członka Zarządu może nastąpić w obecności i przy akceptacji wszystkich 

aktualnych Członków Zarządu. 
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Rodzaje działalności Fundacji 

§ 14 

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób oraz ich rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz osób z niepełno sprawnościami, zaburzeniami rozwojowymi i 

zaburzeniami spektrum autyzmu. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych firm, osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

Zmiana Statutu 

§ 15 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. 

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 

§ 16 

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 właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w 

drodze jednomyślnej uchwały. 

Likwidacja Fundacji. 

§ 17 

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

2. 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. 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji, z tym że Zarząd Fundacji 

powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji. 

2. Zarząd Fundacji powstaje niezwłocznie po ukonstytuowaniu się. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące 

działalności fundacji.  


