
 „Statut Fundacji

Studio Psychologii Zdrowia

/tekst jednolity/

    Rozdział 1

• POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Nazwa Fundacji

• Fundacja pod nazwą : Studio Psychologii Zdrowia , zwana dalej Fundacją 
ustanowiona przez : Małgorzatę, Annę Kruk, Katarzynę Piotrowicz oraz 
Alicję Małgorzatę Szowa zwane dalej „Fundatorami”aktem notarialnym 
sporządzonym przez Małgorzatę Farion notariusza w Warszawie w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 17 za numerem 
repetytorium A Nr 4571/2008 dnia 16 kwietnia 2008 roku działa na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 
46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

• Fundacja posiada osobowość prawną.

§2.

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszków.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, 
zakłady, przedstawicielstwa i filie.
4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§3.

Czas trwania fundacji

  Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

 §4.

Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Zdrowia.
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Rozdział 2.

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5.

Cele i formy działania fundacji

1. Celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony 
zdrowia i psychologii , w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze 
zdrowotnym, edukacyjnym, naukowym, charytatywnym.

2.Fundacja realizuje swoje cele statutowe zarówno w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
W formie nieodpłatnej poprzez:

1) udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii 
indywidualnej, bądź grupowej obejmującej profilaktykę , diagnozę i terapię,

2)działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej  , w tym dla osób niepełnosprawnych,

3)działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych,

4)działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

5)współpracę z  władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,

6) praktycznych zastosowań psychologii w medycynie, edukacji, kulturze i życiu 
społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii,

7)inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach 
życia społecznego, szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego i 
profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce uzależnień,

8)prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,

9)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 
naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych,

10)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji.

W formie odpłatnej poprzez:

1) udzielanie pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie poradnictwa, terapii 
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indywidualnej, bądź grupowej obejmującej profilaktykę , diagnozę i terapię,

2)działalność w zakresie ochrony zdrowia poprzez profilaktykę uzależnień, pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej  , w tym dla osób niepełnosprawnych,

3)działalność na rzecz interesów grup marginalizowanych,

4)działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

5)współpracę z  władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji,

6) praktycznych zastosowań psychologii w medycynie, edukacji, kulturze i życiu 
społecznym oraz integracji w teorii i praktyce psychoterapii,

7)inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach 
życia społecznego, szczególnie w ochronie zdrowia, w ochronie życia rodzinnego i 
profilaktyce społecznej, w tym profilaktyce uzależnień,

8)prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,

9)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 
naukowa, oświatowa, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym osób niepełnosprawnych,

10)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo 
działalność osób prawnych prowadzących działalność niezarobkową zbieżną z celami 
Fundacji.

Rozdział 3

MAJĄTEK FUDACJI

§6.

Fundusz Założycielski i inne składki majątkowe Fundacji

1. Majątek początkowy fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 ,-
(jeden tysiąc pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe , m. in. takie jak 
stypendialny, prac badawczo- rozwojowych, wydawniczy.

§7.

Dochody Fundacji
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Dochody Fundacji pochodzą z:
1)darowizn, spadków i zapisów;
2)dochodów z majątków nieruchomego i ruchomego
3)dotacji i subwencji osób prawnych;
4)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej;
5)dywidendy i zysków z akcji i udziałów.
6)odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§8.

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

• Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. 
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na 
realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku 
niezbędnego dla realizacji celów statutowych.

• Dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach handlowych mogą być 
przeznaczane wyłącznie na finansowanie celów statutowych.

• Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być 
przeznaczone na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile 
darczyńcy , spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu 
statutowego.

§9.
Zabezpieczenie majątku Fundacji

       1.  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Fundacji w      stosunku do jej członków, członków Rady i Zarządu, pracowników 
oraz osób , z którymi członkowie, członkowie Rady i Zarządu oraz pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych 
dalej - bliskim.

• Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, 
członków Zarządu, Rady lub pracowników oraz ich bliskich , na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

• Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu 
i Rady lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika z celu 
statutowego.

• Zabrania się zakupu towarów lu usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Fundacji, Zarządu, Rady lub pracownicy oraz ich osób bliskich , 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 
niż rynkowe.
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§10.
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 4

ORGANY FUNDACJI

§11.

Organy Fundacji

• Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
• Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.
• Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym z zakresie 

działalności Fundacji.

§12.

Sposoby powoływania Zarządu
• Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
• W skład Zarządu mogą wejść Fundatorzy.
• Organem uprawnionym do powoływania , odwoływania członków Zarządu, z 

zastrzeżeniem punktu 1 powyżej jest Rada Fundacji.
• W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został 

powołany, Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swoje funkcje do czasu 
powołania nowego Zarządu.

• Członek Zarządu może pełnić funkcję więcej niż przez jedną kadencję.
• Członkiem Zarządu nie może być osoba karana ani skazana prawomocnym 

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

§13.

Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

• Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków. Na czele Zarządu 
stoi Prezes, który kieruje jego działalnością.

• Zarząd powoływany jest na okres 5 lat. Skład Zarządu określa Rada Fundacji 
przed dokonaniem wyboru nowego Zarządu.

• Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą wygaśnięcia mandatu , rezygnacji , 
odwołania lub śmierci członka Zarządu.

• Odwołanie członka Zarządu przed upływem mandatu może nastąpić ( w 
każdym czasie w drodze uchwały Rady Fundacji) w przypadku:

1)złożenia rezygnacji;
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2)podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte 
wykonywanie funkcji członka Zarządu;

3)choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwała niezdolność 
do sprawowania funkcji ;

4)nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
5)istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§14.

Kompetencje Zarządu
1.Do reprezentacji fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, 
jednoosobowo Vice-Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie;
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji  
dotyczących Fundacji , a w szczególności :

1)uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich 
planów finansowych Fundacji;

2)sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3)przyjmowanie subwencji , darowizn, spadków i z zapisów;
4)ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na 

wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
5)sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie 

ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji;
6)podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie , połączenia i 

likwidacji Fundacji; 
7)dysponowanie dochodami na cele statutowe i zyskami z działalności 

gospodarczej;
8)ustalanie zasad rachunkowości i planu kont oraz tworzenie , 

znoszenie i gospodarowanie funduszami Fundacji;
• Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. W 

przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
• Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Fundacji samodzielnie w granicach 

ustalonych regulaminem Zarządu.

§15.
Składanie oświadczenia woli w imieniu Fundacji

1.Do reprezentacji fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, 
jednoosobowo Vice-Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie;

§16.

Rada Fundacji

• Ustanawia się Radę Fundacji w składzie od 3 do 5 członków.
• Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję honorowo.

§17.
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Kadencja i skład Rady Fundacji

• Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które 
wspierały finansowo Fundację , bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w 
realizacji celów Fundacji.

• Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów 
przedstawionych przez Zarząd Fundacji. Pierwszą Radę Fundacji wybiera 
Fundator.

• Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
• Członkostwo w Radzie Fundacji ustaję z przyczyn wymienionych w § 12 pkt. 

3 i 4 powyżej.
• Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego , 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§18.

Zadania i kompetencje Rady Fundacji

• Do zadań Rady Fundacji należy:
1)nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
2)występowanie z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji;
3)opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
4)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
5)uchwalanie regulaminu funkcjonowania Zarządu;
6)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium z wykonania  
obowiązków;

7)zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu , 
pracowników biura oraz oddziałów , zakładów, przedstawicielstw i filii 
Fundacji.

8)powoływanie i odwoływanie członków zarządu.
• Rada Fundacji na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej jednak niż dwa 

razy w roku.
• W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji , o ile 

zostanie zaproszony do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwany do 
złożenia wyjaśnień.

• Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby 
i przedstawiciele organizacji , których działalność jest zbieżna z celami 
Fundacji.

• Uchwały Rady Fundacji są podejmowane bezwzględną większością głosów 
obecnych. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej 
połowy jej członków.  

• Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w 
punkcie 4 powyżej nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.

• Uchwały Rady Fundacji , poza sprawami powoływania i odwoływania 
członków Zarządu i Rady Fundacji , rozpatrywania i zatwierdzania 
sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego i 

7



udzielania absolutorium , mogą zostać powzięte także w trybie pisemnym 
poza posiedzeniem Rady. Dla ważności uchwały powziętej w trybie 
pisemnym wymagane jest oddanie pisemnych głosów dających za uchwałą 
bezwzględną większość 2/3 wszystkich członków Rady Fundacji.

• Rada Fundacji może uchwalić swój regulamin.
• Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była lub jest skazana 

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

• Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkiem 
Zarządu Fundacji Studio Psychologii Zdrowia.

• Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać  w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu 
Fundacji Studio Psychologii Zdrowia.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§19.

Zmiana Statutu Fundacji.

• Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
• Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu 

opinii Rady Fundacji.

Rozdział 7

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§20.

Połączenie z inną Fundacją

      1.Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może 
połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez 
zainteresowane strony.
      2.   Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel 
Fundacji.

• Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po 
zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
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Rozdział 8

LIKWIDACJA FUNDACJI

§21.

Likwidacją Fundacji

• Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.

• Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady 
Fundacji.

§22.

Sposób likwidacji Fundacji

• Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
• Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie 
otwarcia likwidacji;

2)wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do 
zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;

3)sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
4)sporządzenie planu finansowego likwidacji oraz listy wierzycieli;
5)ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz 

spieniężenie majątku Fundacji;
6)przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych 

pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
7)zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego 

wraz z wnioskiem o w kreślenie Fundacji z rejestru;
                      8)przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§23.

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone 
na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub 
stowarzyszeń o zbliżonych celach statutowych.”
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