STATUT FUNDACJI „W INNYM ŚWIETLE”

Pragniemy towarzyszyć ludziom w poznawaniu samych siebie i innych,
aby żyjąc pełnią człowieczeństwa mogli tworzyć zdrowe relacje.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „W innym świetle” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203) oraz
niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
§2
Fundacja została powołana do realizacji zadań pożytku publicznego w obszarze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
Rozwoju osobistego.
Opieki psychologicznej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
Psychoterapii.
Permanentnego kształcenia psychologów, psychoterapeutów, doradców.
Przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Wyrównywania szans edukacyjnych.
§3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem
Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
1. Fundacja może zakładać jednostki terenowe, filie, przedstawicielstwa w kraju i
zagranicą.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i dopuszczonych do działania prawem polskim.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5
1. Fundacja używa pieczęci zgodnie ze wzorami zatwierdzonymi przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja używa logo zgodnie ze wzorami zatwierdzonymi przez Zarząd Fundacji.
§6
1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale
i inne odznaczenia. Może przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei, celów obranych przez
Fundację.

ROZDZIAŁ II
CELE STATUTOWE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZOWANIA
§7
Cele Fundacji:
1. Działania na rzecz zintegrowanego rozwoju osoby.
2. Wspomaganie zdrowia psychicznego i kondycji duchowej człowieka w zgodzie z
antropologią chrześcijańską.
3. Propagowanie psychoterapii integratywnej oraz metod pracy psychologicznej
i psychoterapeutycznej.
4. Wspieranie i organizowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych.
5. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych.
6. Wspieranie różnych form dialogu społecznego.
7. Działalność naukowa, oświatowa i kulturalna.
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§8
Fundacja realizuje cele statutowe w sposób niezarobkowy poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opiekę psychologiczną nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Świadczenia psychoterapeutyczne.
Psychoedukację.
Działalność edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz archiwizacyjną.
Działalność wydawniczą.
Badania nad zjawiskami zachodzącymi w dziedzinach psychologii, psychoterapii i
duchowości.
7. Organizowanie, prowadzenie różnych form doskonalenia: kursów, szkoleń,
seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, odczytów, debat publicznych,
wyjazdów studyjnych, warsztatów itp.
8. Inicjowanie oraz uczestnictwo w działaniach edukacyjnych i wychowawczych
9. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach
objętych celami statutowymi.
10. Współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami publicznymi w kraju i za granicą.
11. Współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.
12. Wspieranie i organizowanie wolontariatu, akcji charytatywnych i imprez o charakterze
charytatywnym.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji zawiera:
1. Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe przekazane przez
Fundatorów w akcie założycielskim w wysokości 2500zł.
2. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób, pochodzące z:
a. grantów, dotacji, subwencji
b. darowizn
c. spadków i zapisów
d. odsetek bankowych
e. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat
kapitałowych oraz papierów wartościowych
f. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych
g. dochodów z działalności gospodarczej
h. udziału w zyskach osób prawnych.
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§ 10
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (kody wg Polskiej Klasyfikacji
Działalności):
a. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (Kod PKD 86.90.E)
b. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(Kod PKD 87.20.Z)
c. wydawanie książek (Kod PKD: 58.11.Z)
d. wydawanie gazet (Kod PKD: 58.13.Z)
e. pozostała działalność wydawnicza (Kod PKD: 58.19.Z)
f. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (Kod
PKD: 47.61.Z)
g. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (Kod PKD:
90.01.Z)
h. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (Kod
PKD:90.02.Z)
i. artystyczna i literacka działalność twórcza (Kod PKD: 90.03.Z)
j. działalność obiektów kulturalnych (Kod PKD: 90.04.Z)
k. działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych (Kod PKD: 59.11.Z)
l. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i
programami telewizyjny (Kod PKD: 59.12.Z)
m. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych (Kod PKD: 59.13.Z)
n. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (Kod PKD: 59.20.Z)
o. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (Kod
PKD: 85.59.B)
p. działalność wspomagająca edukację (Kod PKD: 85.60.Z)
q. działalność organizatorów turystyki (Kod PKD 79.12.Z)
r. pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
(Kod PKD 79.90.C)

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 11
Organami Fundacji są:
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1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 12
1. Rada stanowi organ nadzorczy, odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie
wykonywania kontroli.
2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
3. Członków Rady – w liczbie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób – powołuje i odwołuje
Rada uchwałą powziętą co najmniej 2/3 głosów na posiedzeniu w obecności co
najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
4. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz organem
kontroli wewnętrznej i nadzoru.
5. Rada dokonuje czynności kontrolnych działalności Fundacji nie rzadziej, niż raz w roku.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
8. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
9. Fundatorzy mogą przyznać wynagrodzenia członkom Rady oraz decydują o zwrocie
uzasadnionych kosztów poniesionych na rzecz Fundacji przez Członka Rady.
10. Członek Rady może wykonywać dla Fundacji czynności na podstawie umów innych niż
umowa o pracę, bez zawieszenia członkostwa w Radzie Fundacji.
11. Rada może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy
członkowie Rady głosują na piśmie za podjęciem uchwały.

§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji
oraz sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji.
4. Ustalenie i zmiana Statutu.
5. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji.
6. Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji.
7. Propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona.
8. Decydowanie o połączeniu Fundacji z innymi podmiotami.
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9. Decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach
zgodnych z celami Fundacji.
10. Decydowanie o likwidacji Fundacji.
11. Powołanie likwidatora Fundacji.
12. Wskazanie celu, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

§ 14
1. Rada może uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach
organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
2. Prawa i obowiązki każdego członka Rady są równe.
3. W przypadku różnicy zdań członków Rady, podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej
większości głosów.
4. Rada może uchwalić regulamin określający zasady działania Rady.

§ 15
1. Zarząd składa się z członków w liczbie od 2 do 5 w tym: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu powoływanych przez Fundatorów. Fundatorzy mogą wchodzić w skład
Zarządu Fundacji.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez
Fundatorów.
5. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez niego tej funkcji
do czasu podjęcia decyzji przez Fundatorów.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje: po złożeniu pisemnej rezygnacji lub w przypadku
śmierci członka; przez odwołanie z funkcji przez Fundatorów z powodu utraty zaufania
do członka, działalności na szkodę Fundacji lub popełnienia przestępstwa przez członka
Zarządu.

§ 16
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagradzani i
nagradzani przez Radę Fundacji. Przy podpisywaniu umów pomiędzy Fundacją a
członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację
reprezentuje członek Rady.
§ 17
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
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2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i odpowiadanie za realizację jej celów
statutowych.
3. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
4. Realizowanie uchwał Rady.
5. Podejmowanie uchwał i uchwalanie regulaminów przewidzianych w niniejszym
statucie.
6. Zatrudnianie pracowników Fundacji.
7. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń
majątkowych.
8. Ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz przyznawanie je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów
obranych przez nią lub dla samej Fundacji.
9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
10. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz rocznych
preliminarzy kosztów Fundacji.
11. Występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu oraz likwidacji
Fundacji.
12. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o miejscu, terminie, porządku obrad oraz jeśli w posiedzeniu uczestniczy
minimum połowa członków Zarządu.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.
4. Członek Rady ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Rada ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej
niż połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Każdy członek
Zarządu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów oddanych decydujący jest
głos Prezesa Zarządu lub - w przypadku jego nieobecności - Wiceprezesa Zarządu.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
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ROZDZIAŁ V
REPREZENTACJA
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 oraz § 19 ust. 3 może
składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji dotyczących czynności, których wartość
przekracza kwotę 5000zł lub dotyczy zaciągania zobowiązań okresowych, których
wartość w ciągu roku przekracza kwotę 5000zł należy do Prezesa i Wiceprezesa
działających łącznie.
3. W sprawach dotyczących zawierania wszelkich umów związanych ze świadczeniem
pracy lub wolontariatem oświadczenia woli składa Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 20
1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 21
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w przypadku wyczerpania środków pieniężnych i
majątku Fundacji lub w innych przypadkach uniemożliwiających prowadzenie
działalności statutowej.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada na wniosek Zarządu większością co
najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na cele
użyteczności publicznej wyznaczone przez Radę.
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ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Podpisy fundatorów

____________________________
Agnieszka Ewa Wojsz
Fundator

____________________________
Anna Aleksandra Czuba
Fundator

____________________________
Agnieszka Ewa Wojtecka
Fundator

____________________________
Łukasz Grzybowski
Fundator
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