
 

STATUT LUBUSKIEJ 

FUNDACJI PSYCHOEDUKACJI I ROZWOJU 

,,CENTRUM” 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Lubuską Fundację Psychoedukacji i Rozwoju ,,Centrum” zwaną dalej Fundacją 

ustanawiają osoby fizyczne: Izabela Matkowska i Agata Zawadzka zwane dalej Fundatorami. 

Fundacja ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., przy 

ulicy Dzieci Wrzesińskich 1, przed notariuszem Agnieszką  Bachalską- Kolasińską 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. 

§2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3 

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kłodawa woj. Lubuskie, terenem działania jest 

Rzeczpospolita Polska.  

§4 

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§5 

 

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej. 

 

§6 



 

Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§7 

 

Nadrzędnym celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, 

wspomaganie rozwoju i poprawy funkcjonowania społecznego dorosłych, dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią i/lub z deficytami rozwojowymi czy 

należącymi do mniejszości. 

Dzięki realizacji celów statutowych Fundacja jest ukierunkowana na rozwój psychofizyczny 

człowieka. Nasze działania skierowane są zarówno na wykształcenie u dzieci i młodzieży 

podstawowych umiejętności życiowych oraz wsparcie poprzez oddziaływania wychowawcze 

i edukacyjne, jak i rozwój kompetencji u osób dorosłych.  

 

Lubuska Fundacja Psychoedukacji i Rozwoju ,,Centrum” powstała w celu wspierania, 

rozwoju i edukacji osób, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: 

a) rozwijanie zdolności, zainteresowań, potencjału i twórczości osób dorosłych, dzieci i 

młodzieży 

b) przekazywanie umiejętności liderskich, współpracy i realizacji celów osobistych i 

grupowych 

c) inspirowanie do rozwoju i pozytywnych działań na rzecz drugiego człowieka i 

społeczności 

d) tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, 

obywatelskiej i zawodowej 

e) ochrona zdrowia osób z niepełnosprawnością, dysfunkcjami, zaburzeniami 

f) pomoc, opieka i różne formy wsparcia osobom, grupom, mniejszościom 

g) działanie na rzecz rodziny, ochrony praw i przywilejów człowieka 

h) wspieranie rodziców i rodzin w wychowywaniu i opiece nad dziećmi i innymi 

członkami rodzin, 



i) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, nietolerancji, marginalizacji społecznej, 

przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym, 

j) integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, 

k) działanie na rzecz asymilacji, rozwoju i edukacji cudzoziemców, 

l) kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności 

m) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych oraz opiekuńczo-

wychowawczych, 

n) prowadzenie punktu konsultacyjnego i szeroko rozumianego poradnictwa(w tym 

online) 

o) działalność oświatowa i kształceniowa różnych grup społecznych, 

p) pomoc psychologiczno-pedagogiczna, psychoterapeutyczna, psychologiczna, 

edukacyjna, 

q) profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia, 

r) promowanie idei wolontariatu. 

§8 

 

Fundacja swoje cele realizuje poprzez: 

a. organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, warsztatów i zajęć(w tym online)  

b. organizowanie prelekcji, seminariów, spotkań, 

c. propagowanie idei i celów Fundacji za pomocą ulotek, broszur, gazetek, stron 

internetowych, mediów społecznościowych oraz innych nośników informacji, 

d. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych Fundacji, 

e. udzielanie pomocy i poradnictwa w dziedzinie edukacji szkolnej, zdrowotnej, 

psychologicznej, psychoterapeutycznej, zawodoznawczej oraz mediacji,  

f. organizacja i realizacja projektów edukacyjnych, 

g. organizowanie różnych form samokształcenia członków Fundacji, 

h. inne środki wyżej niewymienione, a zgodne z celami Fundacji. 

 

§9 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz 

osób fizycznych 

 

 



Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 10 

W skład majątku Fundacji wchodzi fundusz założycielski w wysokości 1000 złotych (tysiąc 

złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia, z czego: 

 

1. Matkowska Izabela 500 zł 

2. Agata Zawadzka 500 zł 

oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 

 

§ 11 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 12 

 

Dochody Fundacji w szczególności pochodzą z:  

a. darowizn, spadków i zapisów, 

b. dotacji i subwencji, 

c. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, 

d. dochodów z praw majątkowych Fundacji, 

e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

f. dochodów z posiadanych środków pieniężnych, 

g. odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 

§ 13 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 14 

 



W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia następuje wówczas, gdy w 

chwili jego składania oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe.  

§ 15 

 

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność 

nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie 

realizacji jej celów statutowych. 

3. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników. 

4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 16 

 

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji 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”. 

 

2. Fundacji nie wolno przekazywać jej majątku na rzecz jej 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, 

 

3. Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku 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 ze statutowego celu Fundacji, 

 



4. Fundacji nie wolno dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

Rozdział IV 

Organy i organizacja Fundacji 

 

§ 17 

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji. 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z 

nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na dziesięcioletnią kadencję.  

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, wskazując Prezesa Fundacji.  

3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. 

4. Prezes Zarządu wyznacza wiceprezesa z grona członków Zarządu.  

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

8. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu w wyniku 

uchwały podjętej jednogłośnie. 

9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:  

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,  

c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,  

d) nie należytego wypełniania funkcji członka,  

e) istotnego naruszenia postanowień statutu.  

10. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają jego 

następcę w drodze jednomyślnego głosowania.  

11. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu, następcę powołuje Prezes Zarządu.  

12. W przypadku zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, 

wskazując Prezesa.  



13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z  

tytułu pełnienia funkcji.  

14. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych 

wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.  

15. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w  

formie uchwały.  

§ 19 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

b) uchwalanie regulaminów,  

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji,  

e) sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,  

g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

h) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją, 

i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej 

Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana 

jest obecność, co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 

4. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd do 30 września każdego roku.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu – drogą 

elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.  

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia 

członków Zarządu określa Zarząd Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 



§ 20 

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

 

Zmiana Statutu 

§ 21 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą również dotyczyć 

celów ich realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. 

Połączenie z inną fundacją 

§ 22 

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. 

§ 23 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.  

 

Likwidacja Fundacji 

 § 24  

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

§ 25 

Środki majątkowe pozostałe po Fundacji mogą być przeznaczone na cele statutowe Fundacji 

lub przekazane instytucji, której działalność odpowiada celom Fundacji. 

  

Postanowienia końcowe 

§ 26 

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za 

zobowiązania Fundacji.  

§ 27 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 



 

 

 

 Anna Bezdziecka Justyna Bucknall-Hołyńska Izabela Matkowska 

 (Prezes Fundacji) (Wiceprezes Fundacji) (Członek Zarządu) 

 
 


