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STATUT 

Fundacji Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli 

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą fundatorów nr 5/2016  

z dnia 31 sierpnia 2016 r.) 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów w osobach: 

– Barbary Wesołowskiej-Budki [Wesołowska-Budka], 

– Tomasza Budki [Budka], 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 czerwca 2016 r. 

przez notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie 

przy ulicy Piłsudskiego 31 lok. 326, Rep. A nr 6401/2016, działa na podstawie przepisów 

prawa polskiego oraz niniejszego statutu.  

2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Fundacja jest apolityczna. 

 

  § 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miejscowość Chotomów. 

 

§ 4 
1.  Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może 

ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.  Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

3. Fundacja jest powołana i działa na czas nieokreślony. 

4.  Fundacja jest organizacją pozarządową i może ubiegać się o status organizacji pożytku 

publicznego. 

5.  Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie 

instytucji państwowych w spełnieniu ich ustawowych obowiązków.  

 

§ 5 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1)  Ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego. 

2) Pomoc osobom chorym psychicznie lub dotkniętym innymi zaburzeniami  

czy trudnościami psychicznymi. 
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3) Podejmowanie i wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom (alkohol, seks, 

pornografia, narkotyki, dopalacze, hazard, multimedia i inne) i patologiom społecznym. 

4) Zapobieganie zagrożeniom marginalizacji i wykluczenia szeroko rozumianych osób 

chorych psychicznie. 

5) Promowanie systemu ochrony zdrowia oraz zasad leczenia w sposób uwzględniający 

godność i szacunek chorego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) oraz konwencjami i rekomendacjami Unii Europejskiej. 

6) Opiniowanie i wspieranie rozwoju prawa dotyczącego osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

7) Ochrona i promocja zdrowia. 

8) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

9) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

10) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

11) Działalność charytatywna. 

12) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

13) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych utratą pracy. 

14) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

15) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

16) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania. 

17) Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i szkolnictwa wyższego. 

18) Psychoedukacja z zakresu życia seksualnego dla uczniów szkół. 

19) Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 

20) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

21) Ratownictwo i ochrona ludności. 

22) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  

i za granicą. 

23) Promocja i organizacja wolontariatu. 

24) Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 

25) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości  

i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

26) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

27) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

28) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka. 

29) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w 

art. 4, ust. 1, pkt 1-32 ustawy. 

 

§ 7 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego. 

2.  Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:  
1) Finansowanie lub dofinansowywanie osobom potrzebującym wizyt lekarskich 

specjalistycznych oraz konsultacji i terapii psychologicznej, psychiatrycznej, seksuologicznej, 
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neuropsychologicznej, dietetycznej, logopedycznej, pedagogicznej i prawnej. 

2) Współpracę z placówkami leczniczym, których celem jest kompleksowe leczenie 

psychoterapeutyczne i farmakologiczne zachorowań na zaburzenia psychiczne oraz 

ryzykownych stanów psychicznych. 

3) Współpracę z prywatnymi praktykami lekarskimi o rożnych specjalizacjach, 

psychologami, psychoterapeutami, seksuologami, neuropsychologami, dietetykami, 

logopedami, pedagogami, prawnikami w celu promocji i ochrony zdrowia oraz zapewnienia 

szybkiej pomocy. 

4) Opracowywanie, wdrażanie i współprowadzenie programów promocji zdrowia. 

5) Opracowywanie, wdrażanie i wydawanie autorskich poradników, ulotek, książek z 

zakresu pedagogiki, ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia 

psychicznego oraz innych jednostek chorobowych. 

6) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad profilaktyką 

 i edukacją żywieniową. 

7) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad szeroko 

rozumianą edukacją w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym i niwelowania skutków otyłości i innych zaburzeń odżywiania. 

8) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad odpowiednią 

selekcją i doborem wartościowych i zdrowych produktów żywieniowych. 

9) Promowanie systemu ochrony zdrowia oraz zasad leczenia w sposób uwzględniający 

godność i szacunek chorego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO) oraz konwencjami i rekomendacjami Unii Europejskiej. 

10) Opiniowanie i wspieranie rozwoju prawa dotyczącego osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

11) Realizowanie psychoedukacyjnych warsztatów, szkoleń w szkołach jak również w 

innych instytucjach w ramach edukacji pedagogicznej oraz promowania zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i prawidłowych postaw społecznych. 

12) Realizowanie konsultacji specjalistycznych lekarskich, prawnych i doradczych w formie 

wizyt w gabinecie specjalistycznym jak również on-line w formie konsultacji wideo, czat  

i telefonicznych. 

13) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów profilaktyki zdrowotnej. 

14) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów profilaktyki na rzecz zmniejszania ryzyka zachorowań na zaburzenia psychiczne, 

ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjów, szkół średnich i wyższego 

szkolnictwa. 

15) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów profilaktyki uzależnień. 

16) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

projektów informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży, ich rodzin, nauczycieli, lekarzy 

rodzinnych i pierwszego kontaktu oraz rodzin o podwyższonym ryzyku zachorowania ich 

członka. 

17) Prowadzenie profilaktyki wśród osób po pierwszych epizodach choroby psychicznej na 

rzecz obniżania ryzyka nawrotów choroby w przyszłości. 

18) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów zapobiegających tendencjom stygmatyzacji, marginalizacji, dyskryminacji  

i wykluczania osób.  

19) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów aktywizacji edukacyjnej i społecznej osób po przebytych epizodach chorób 

psychicznych. 
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20) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów aktywizacji zawodowej osób po przebytych epizodach chorób psychicznych, 

uczestnictwo w rozwoju badań naukowych z obszaru zdrowia psychicznego, ryzykownych 

stanów psychicznych, które potencjalnie są obarczone zachorowaniem na zaburzenia 

psychiczne w przyszłości. 

21) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją 

programów badań w zakresie wielokierunkowej analizy badawczej obejmującej 

rozpoznawanie ryzykownych stanów psychicznych, obarczonych prawdopodobieństwem 

zachorowania w przyszłości, w celu zmaksymalizowania skuteczności metod 

diagnostycznych i leczniczych. 

22) Opracowywanie zakresu, metodyki i prowadzenie badań dotyczących projektowania, 

weryfikowania i oceny skuteczności proponowanych kompleksowych oddziaływań opartych 

na najnowszych metodach psychoterapeutycznych i rehabilitacji psychiatrycznej oraz 

skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. 

23) Opracowywanie zakresu, metodyki i prowadzenie badań dotyczących oczekiwanych 

zmian postaw, w wymiarach zrozumienia tolerancji i akceptacji osób chorych psychicznie, w 

populacji objętej profilaktyką i działaniami prewencyjnymi oraz działaniami zapobiegającymi 

stygmatyzacji tej grupy pacjentów. 

24) Współpracę z uczelniami i instytutami naukowymi. 

25) Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych 

celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, 

częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu 

niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

26) Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych i warsztatów innego typu 

mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i zapobieganiu patologiom społecznym. 

27) Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów artystycznych 

i warsztatów innego typu. 

28) Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i innych podobnych przedsięwzięć 

służących realizacji celów statutowym. 

29) Organizowanie punktów pomocy psychologicznej i konsultacyjnych. 

30) Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w 

trudnej sytuacji życiowej 

31) Organizowanie klubów młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych. 

32) Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych. 

33) Organizowanie koloni, półkolonii, wyjazdów, pikników i innych form wypoczynku. 

34) Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych. 

35) Organizowanie przedsięwzięć samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami w 

zakresie realizacji celów fundacji, w szczególności festynów, festiwali, aukcji 

charytatywnych. 

3.  Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:  
1) Opracowywanie, wdrażanie i wydawanie autorskich poradników, ulotek, książek z 

zakresu pedagogiki, ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia 

psychicznego oraz innych jednostek chorobowych. 

2) Opracowywanie, wdrażanie, współprowadzenie programów promocji zdrowia. 

3) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad profilaktyką  

i edukacją żywieniową. 

4) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad szeroko 

rozumianą edukacją w zakresie zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom 

cywilizacyjnym i niwelowania skutków otyłości i innych zaburzeń odżywiania. 

5) Opracowywanie, wdrażanie, współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad odpowiednia 
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selekcją i doborem wartościowych i zdrowych produktów żywieniowych.  

6) Realizowanie konsultacji specjalistycznych lekarskich, prawnych i doradczych w formie 

wizyt w gabinecie specjalistycznym jak również on-line w formie konsultacji wideo, czat  

i telefonicznych. 

7) Przygotowywanie oferty i programów kształcenia profesjonalistów, prowadzenie staży  

i szkoleń doskonalenia zawodowego dla psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych, 

pedagogów, terapeutów oraz studentów psychologii. 

8) Realizowanie psychoedukacyjnych warsztatów, szkoleń w szkołach jak również w 

innych instytucjach w ramach edukacji pedagogicznej oraz promowania zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i prawidłowych postaw społecznych. 

9) Organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych i warsztatów innego typu 

mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i zapobieganiu patologiom społecznym. 

10) Organizowanie i prowadzenie dla osób niepełnosprawnych warsztatów artystycznych  

i warsztatów innego typu. 

11) Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i innych podobnych przedsięwzięć 

służących realizacji celów statutowym. 

12) Organizowanie punktów pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz innych 

specjalności. 

13) Organizowanie klubów dziecięcych, młodzieżowych, tematycznych, specjalistycznych. 

14) Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych.  

15) Organizowanie koloni, wyjazdów, wczasów i innych form wypoczynku. 

16) Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych. 

17) Organizowanie przedsięwzięć samodzielnie oraz wspólnie z innymi podmiotami w 

zakresie realizacji celów fundacji, w szczególności festynów, festiwali, aukcji 

charytatywnych. 

 

§ 8  
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną lub tożsamą z jej celami, a także być członkiem organizacji zrzeszających fundacje 

polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji. 

 

§ 9 
W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja może inicjować postępowania  

i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz 

organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

Rozdział III.  

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w 

wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) wyznaczony w akcie notarialnym jej 

ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz inne składniki 

majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

 

 
§ 11 

1.  Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. 

2.  Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach 
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wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

nieruchomościach i innych inwestycjach, biorąc pod uwagę w pierwszym rzędzie ochronę 

przedmiotu inwestycji oraz jej bezpieczeństwo. 

 

§ 12 
Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku i odpowiada za swoje zobowiązania 

całym swoim majątkiem. 

 

§ 13 
1.  Fundacja może w toku działania nabywać majątek i uzyskiwać dochody w drodze 

czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, a zatem w drodze: 

1)  darowizn, spadków, zapisów. 

 2) dotacji i subwencji oraz grantów pochodzących od krajowych i zagranicznych osób 

prawnych i fizycznych oraz instytucji państwowych i samorządowych. 

3)  dochodów z praw autorskich oraz innych praw na dobrach niematerialnych. 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

5) dochodów z majątku Fundacji. 

6)  wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, 

papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek. 

2.  Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

 

§ 14 
1.  Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów. 

2.  W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział IV.  

Organy Fundacji 

 

§ 16 
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.  

 

§ 17 
1.  Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób, używających tytułów Prezesa 

Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.  

2.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

3.  Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Fundatorów w drodze 

jednomyślnej uchwały.  

4.   Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

4. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje 

stanowiska. 

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia. 

W przypadku nieodpłatnego pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać 

zwrot uzasadnionych kosztów. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Fundatorów lub ich 

spadkobierców. 
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2)  odwołania ze składu Zarządu. 

3) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uchwały Fundatorów. 

4)  śmierci osoby wchodzącej w skład Zarządu.  

 

§ 18 
1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.  Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

1)  kierowanie bieżącą działalnością Fundacji. 

2)  realizacja celów statutowych. 

3)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz. 

4)  uchwalanie planów finansowych i regulaminów obowiązujących w Fundacji. 

5)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji. 

6)  zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na 

wynagrodzenia pracowników Fundacji. 

7)  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych 

organów. 

8)  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 

3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikowania się na 

odległość.  

4.  O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomione wszystkie osoby wchodzące w skład 

Zarządu. 

5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą 

elektroniczną. 

6.  Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podejmowanych 

jednomyślnie. 

7.  Zasady zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ustalają 

jednomyślnie Fundatorzy. Umowy z Prezesem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu dotyczące 

zatrudnienia i wynagradzania zawierane są przez pełnomocnika ustanowionego przez 

Fundatorów.  

 

§ 19 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes 

Zarządu samodzielnie.  

 

 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 
 

§ 20 

Zarząd uprawniony jest do dokonywania zmian w statucie Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć wszystkich postanowień statutu. 

 

§ 21 
1.  Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, 

na warunkach określonych przez zainteresowane strony. 

2.  Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. O połączeniu z inną fundacją decyduje Zarząd.  
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§ 22 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2.  Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

3.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

Postanowienia § 17 ust.3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 23 
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. 

 

§ 24 
1.  Statut został uchwalony w dniu 22 czerwca 2016 r.  

2.   Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy. 

 

 

 

 

 

Tomasz Budka____________________________________________________________ 

 

 

 

Barbara Wesołowska-Budka_________________________________________________ 


