
 
 
 

STATUT FUNDACJI 
 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, zwane dalej „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.  

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
 

§ 2 
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.  
 
  

Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 3 

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera, pomoc ich rodzinom, 
a także edukacja w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności rodziców, wolontariuszy, nauczycieli 
i specjalistów, dotycząca Zespołu Aspergera. 
 

§ 4 
Fundacja realizuje swoje cele przez: 
1. Organizowanie i finansowanie różnych form terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z Zespołem 

Aspergera. 
2. Organizowanie i finansowanie kolonii i obozów rehabilitacyjnych dla dzieci. 
3. Udzielanie pomocy materialnej dzieciom dotkniętych Zespołem Aspergera oraz ich rodzinom. 
4. Udzielanie pomocy materialnej placówkom działającym na rzecz dzieci dotkniętych Zespołem Aspergera 

i ich rodzin. 
5. Inicjowanie, opracowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych, wychowawczych oraz 

profilaktycznych.  
6. Prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów. 
7. Organizowanie i prowadzenie imprez plenerowych, festynów, koncertów. 
8. Organizowanie konkursów. 
9. Inicjowanie, prowadzenie i promowanie kampanii informacyjnych oraz programów społecznych. 
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych. 
11. Finansowanie badań naukowych. 
12. Prowadzenie programów stypendialnych. 
13. Współpracę z organizacjami i instytucjami, w tym publicznymi, które prowadzą działanie zbieżne z celami 

Fundacji. 
 



Rozdział III 
Władze Fundacji 

 
§ 5 

Władzami Fundacji są Rada Fundatorów oraz Zarząd Fundacji. 
 

§ 6 
1. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy.  
2. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:  

a) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji, celu Fundacji oraz likwidacji Fundacji, 
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, 
c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
d) ustanawianie medali honorowych i innych wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych, zasłużonych dla 

Fundacji oraz przyczyniających się do realizacji jej celów. 
 

§ 7 
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji. 
2. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 
3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  
b) opracowywanie programów działania Fundacji,  
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków 

i zapisów, 
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, 
e) ustalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji, 
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Fundacji.  

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu 
samodzielnie. 

 
§ 8 

Uchwały władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. 
 
 

Rozdział IV 
Majątek Fundacji 

 
§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz: 
a) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji, 
b) dotacje i subwencje, 
c) darowizny, zapisy i spadki, 
d) dochody ze zbiórek publicznych, 
e) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe. 

2. Cały swój dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową. 
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 


