
 

STATUT FUNDACJI SIEĆ PRZYJACIÓŁ ZDROWIA PSYCHICZNEGO  
 

 
 

Rozdział I. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

1. Fundacja Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez          
Marcelinę Rosińską zwaną dalej fundatorką, oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego,           
sporządzonego w Kancelarii Notarialnej notariusza …… w Poznaniu, dnia …….., repertorium           
…………, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach              
(Dz.U.2018.1491 t.j.) oraz niniejszego statutu. 

 
 

§ 2. 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia. 
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku. 
 

§ 3. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 
 

§ 4. 
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami          

Rzeczypospolitej Polskiej tworząc, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biura,         
agencje, placówki, itp. 

 
§ 5. 

Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją            
znaku graficznego, określonego wzorem zatwierdzonym przez Zarząd. 
 

§ 6. 
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i               
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub            
dla samej Fundacji. 
 

§ 7. 
 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 

  



Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 8 

Celami głównym fundacji są: edukacja społeczeństwa i przełamywanie stereotypów na temat chorób            
psychicznych, ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zagrożeniom marginalizacji i        
wykluczenia osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, promowanie systemu ochrony          
zdrowia oraz zasad leczenia osób chorych psychicznie w sposób uwzględniający godność i szacunek             
dla chorego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz            
konwencjami i rekomendacjami Unii Europejskiej, opiniowanie i wspieranie rozwoju prawa          
dotyczącego osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Celami szczegółowymi Fundacji są: 

1. promocja i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;  
2. umożliwianie i ułatwianie dostępu do profesjonalnej pomocy psychologicznej; 
3. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobami psychicznymi; 
4. podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób dotkniętych chorobami psychicznymi;  
5. inspirowanie postaw obywatelskich i prospołecznych;  
6. zwiększenie dostępności psychoterapii dla obywateli poprzez gromadzenie i przekazywanie 

informacji związanej z miejscami jej stosowania (sektor usług bezpłatnych i odpłatnych), 
7. opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją programów 

zapobiegających tendencjom stygmatyzacji, marginalizacji, dyskryminacji i wykluczania osób z 
zaburzeniami psychicznymi; 

8. stworzenie przestrzeni społecznej do prowadzenia dialogu oraz wymiany profesjonalnej 
informacji pomiędzy sektorem instytucji państwowych, samorządowych, organizacji 
pozarządowych, podmiotów prywatnych oraz obywatelami w zakresie świadczenia usług 
psychoterapeutycznych; 

9. uczestnictwo w rozwoju badań naukowych z obszaru zdrowia psychicznego; 
10. działalność na rzecz wymiany informacji i wiedzy w zakresie psychoterapii z zagranicą; 
11. promocja i organizacja wolontariatu; 
12. działania na rzecz promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego; 
13. oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychologiczne i medyczne na rzecz osób chorych i 

niepełnosprawnych; 
14. działalność charytatywna; 
15. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
16. inicjowanie i udział w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami, 

dotyczącymi celów statutowych Fundacji i ich realizacji. 

  



§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. kampanie społeczne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim lub ponadnarodowym;  
2. edukację społeczną m.in. podczas warsztatów, konferencji, debat, paneli dyskusyjnych; 
3. spotkań z artystami, naukowcami, przedstawicielami władz i organizacji pozarządowych;  
4. organizowanie i prowadzenie prelekcji, warsztatów, wykładów, szkoleń, konferencji, kursów,         

seminariów, spotkań, sympozjów, wystaw, kongresów, sesji, zlotów, konkursów, koncertów,         
projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym; 

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych; 
6. niesienie pomocy psychologicznej i wsparcie w sytuacjach kryzysowych;  
7. ułatwianie dostępu do pomocy medycznej, pedagogicznej i prawnej;  
8. realizację innowacyjnych projektów związanych z aktywizacją zawodową osób dotkniętych         

chorobami psychicznymi oraz rozwijaniem ich zainteresowań;  
9. podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z osobami dotkniętymi         

chorobami psychicznymi;  
10. dążenie do rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na rzecz osób dotkniętych           

chorobami psychicznymi; 
11. prowadzenie działań psychoterapeutycznych, psychologicznych, medycznych,     

pedagogicznych, profilaktycznych i prawnych; 
12. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych (w tym zbiórki datków i rzeczy)           

umożliwiających działanie Fundacji oraz realizację jej celów statutowych; 
13. podejmowanie działań na rzecz popularyzacji prawa do ochrony zdrowia, prawa do           

świadczenia opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz          
promocji  i edukacji zdrowotnej; 

14. Reprezentowanie podmiotów przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi 
podmiotami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, występować do tych podmiotów w 
charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja w tym zakresie podejmuje działania 
zgodnie z poszanowaniem odpowiednich regulacji prawnych; 

15. Opiniowanie projektów i obowiązujących aktów prawnych; 
16. Organizowanie, wspieranie lub zlecanie projektów, studiów i badań. 

§ 10  

Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 

  



Rozdział III. 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 11. 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 zł (słownie: pięćset            
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości otrzymane lub nabyte przez Fundację w             
toku jej działalności. 
 

§ 12. 
Dochody Fundacji pochodzą z: 
a. dotacji i subwencji osób prawnych, 
b. darowizn, spadków i zapisów, 
c. ze zbiórek publicznych, 
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
e. odsetek i lokat bankowych, 
f. nawiązek sądowych, 
g. wpływów z działalności odpłatnej, 
h. ofiarności publicznej i sponsoringu 

 
§ 13. 

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych oraz            
na koszty działalności Fundacji. 

2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację             
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla              
jakiego je zorganizowano. 

4. Zabronione jest: 
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania 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", 

b. 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, 

c. 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, 

d. zakup przez Fundację 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. 

 
§ 14. 

 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku            
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest              
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  
 
 



Rozdział IV 
Organy Fundacji 

 
§15. 

Organem  Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem). 
 

Zarząd Fundacji 
 

§16. 
1. Zarząd liczy od 1 do 3 członków.  
2. Zarząd i Prezesa powołuje Fundator. 
3. W trakcie trwania kadencji Zarządu Fundator może powołać kolejnego członka Zarządu           

Fundacji. 
4. Fundator może być członkiem Zarządu, w tym Prezesem. 
5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. 
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę             

oraz umów cywilnoprawnych. 
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne           

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności            

do czynności prawnych oraz utraty praw publicznych, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub            
śmierci członka Zarządu, a także  w razie odwołania przez Fundatorkę. 

 

§17 
 

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1) złożenia pisemnej rezygnacji. 
2) śmierci członka Zarządu. 
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 
4) odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatora. 

2. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub           
pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w           
drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża zgodę Fundator. 

 
 

§18. 
 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, a w szczególności: 
1. kieruje bieżącą działalnością fundacji, 
2. reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz udziela pełnomocnictw, 
3. realizuje cele statutowe, 
4. uchwala budżet, plany i programy działania Fundacji, 
5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
6. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach           

organizacyjnych Fundacji, 
8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatrudnionych        

przy działalności statutowej, 
9. przedstawia propozycje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji. 

 



§ 19. 
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą          

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni              
przed planowanym spotkaniem. 

3. O terminie posiedzenia muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co            

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W           
przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. W razie potrzeby Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania           
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie         
Zarządu Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób             
podejmowania decyzji. 

 
§20. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku            
powołania Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie         
Zarządu łącznie. 

2. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do            
tego przez Zarząd. 

 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§21. 

1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, z wyjątkiem            
celów Fundacji. 

2. Zmiany statutu uchwala Zarząd po uzyskaniu zgody Fundatora. 
3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
 

§22. 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie              

wyczerpania środków finansowych i majątku, w tym jeżeli według bilansu majątek Fundacji            
będzie niższy od jej zobowiązań. 

 
 
 

§23 
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy jednomyślności członków          

Zarządu. 
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia. 
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 
 

§24. 
 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przy jednomyślności członków Zarządu            
Fundacji, mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji           
o zbliżonych do Fundacji celach. 


