
STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA PRZYJAZNA PSYCHIATRIA”
1.Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja nosi nazwę: „PRZYJAZNA PSYCHIATRIA”
2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Arkuszyńską zwaną dalej
Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę 
Winiarską w kancelarii notarialnej w Lublinie przy ulicy 3Maja 10/4 
w dniu 26-01-2015r.
4. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz 
postanowień niniejszego statutu.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin
§ 3
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja może dla współpracy posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 
językach obcych.
§ 4
1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.
§ 5
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 6
Nadzór nad Fundacją ze względu na zakres jej działania oraz cele sprawuje Minister 
Zdrowia.

2.Cele Fundacji i sposób ich realizacji.
§ 8
1. Celami Fundacji są :
a) ochrona zdrowia psychicznego oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
chorych i zaburzonych psychicznie
b)szerzenie kultury i sztuki szczególnie w zakresie promocji twórczości osób chorych
i zaburzonych psychicznie oraz ochrona dóbr kultury
c)działanie na rzecz nauki i edukacji zdrowotnej
d)pomoc społeczna i dobroczynna na rzecz osób niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych wykluczeniem w celu ułatwienia im integracji ze społeczeństwem
e)promocja i organizacja wolontariatu
§ 9
2.Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez :
a) rozeznanie problemów, potrzeb i możliwości szpitali psychiatrycznych i ich 
pacjentów
b)gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów 
i projektów opieki pomocy psychiatrycznej



c)  materialne wspieranie szpitali psychiatrycznych i neuropsychiatrycznych
d) udział i współudział w tworzeniu infrastruktury materialnej związanej z ochroną 
zdrowia psychicznego i przekształcenie jej  struktury zgodnie ze światowymi 
trendami na obszarze szpitali psychiatrycznych
e) renowacja zabytków znajdujących się na terenie szpitali
f) przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego u pacjentów 
chorych i zaburzonych psychicznie poprzez wprowadzanie nowoczesnych form i 
technik terapii zajęciowej.
g) inicjowanie, wspieranie, finansowanie , promowanie rehabilitacji 
psychospołecznej poprzez terapię zajęciową
h)szeroko rozumiana pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz  pracowni terapii 
zajęciowej funkcjonujących na terenie szpitali
i)zapobieganie negatywnym skutkom jakie wywołuje bezczynność, izolacja i 
oderwanie od codziennych obowiązków poprzez stosowanie nowoczesnych metod 
terapeutycznych i aktywizujących
j)tworzenie warunków do zaspokajania wyższych potrzeb pacjentów chorujących 
psychicznie takich jak potrzeby: przynależności,oparcia, akceptacji,uznania, 
nawiązywania relacji, rozwoju, miłych doznań estetycznych i emocjonalnych.
k)organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla pacjentów szpitali
l) organizowanie i prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej w celach 
prospołecznych, terapeutycznych i profilaktycznych
ł)działania promujące zajęcia kreatywne oraz twórczość artystyczną osób 
chorujących psychicznie , umożliwienie pacjentom uprawiania twórczości 
artystycznej, wspieranie jej rozwoju
m) wdrażanie pacjentów  w życie kulturalne, organizowanie wystaw i plenerów 
artystycznych
n) niesienie pomocy materialnej dla najuboższych pacjentów
o) organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, całkowitej lub częściowej, udzielanie 
zapomóg gotówkowych i rzeczowych osobom w trudnej sytuacji życiowej 
p)organizowanie, finansowanie szkoleń, warsztatów dla personelu medycznego oraz 
innych osób działających na rzecz pacjentów zaburzonych i chorujących psychicznie
r) organizowanie zbiórek, imprez dochodowych oraz różnorakich innych działań 
celem przysporzenia środków na rehabilitację psychospołeczną osób chorych 
i zaburzonych psychicznie
s) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu 
rehabilitacyjnego
t)prowadzenie odpłatnej działalności publicznej
u) współpraca ze szpitalami, placówkami kulturalno-oświatowymi
organami i organizacjami państwowymi, społecznymi, organizacjami innych wyznań,
fundacjami, organami i organizacjami oświatowymi, gospodarczymi, 
samorządowymi, międzynarodowymi, instytucjami charytatywnymi
w) prowadzenie działań informacyjnych dotyczących polityki społecznej poprzez 
współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz organizowanie krajowych lub 
międzynarodowych zjazdów, narad, posiedzeń, kursów, prelekcji, telefonów zaufania,
punktów informacyjno-konsultacyjnych itp.



y) realizowanie zadań publicznych 

3. Majątek Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) 
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą 
w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
d. dochodów z odpłatnej działalności publicznej
e. dotacji z budżetu państwa
f. dotacji samorządowych
3. Sposób dysponowania majątkiem fundacji
§11
 Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową.
§12
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 
Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, 
Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 
Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu 
Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4.    Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług 
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie 
Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowych. 
Odpłatna działalność pożytku publicznego
§ 13
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku
publicznego w dziedzinie:



a)sprzedaży towarów otrzymanych w ramach darowizny
b)wypożyczanie i dzierżawa artykułów pożytku osobistego i domowego 
(wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rehabilitacyjnego)
c)wytwarzanie i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych

4.Władze Fundacji
§ 14
1.Władzami Fundacji są :

a) Rada Fundacji zwana dalej Radą,

b) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem

2.Rada Fundacji

1)Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2) Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią 
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 
pracami.
3) Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków 
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu 
Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5) Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.

6)Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7)Zadania Rady Fundacji:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu 
majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie 
Zarządowi absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu ,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji innych organów.

8) Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
9) Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 



wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
10) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością 
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11) Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej 
członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
12) Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 
dni od daty zgłoszenia wniosku.
13) Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
14) Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący.
3.Zarząd Fundacji
1) Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez 
Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3) Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4)Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5) Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani 
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej 
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
7) Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
g. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
8) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne 
sprawozdanie z działalności Fundacji.
9) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.
10) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co 
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
11) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
12) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli 
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia 
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4.Sposób reprezentacji Fundacji 



Zaciąganie zobowiązań majątkowych, podpisywanie umów i oświadczenia woli w 
imieniu Fundacji winny być składane przez Prezesa Zarządu Fundacji.

5.Postanowienia końcowe
§ 15
1. Zmiana Statutu
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. 
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została 
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 16
2. Połączenie z inną fundacją
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 i dla swej skuteczności wymagają 
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3.Likwidacja Fundacji
§ 17
1)Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2) Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3) Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w 
celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4) Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej 
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


