
STATUT 

FUNDACJI PSYCHOEDUKACYJNEJ ASPIRACJE 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Psychoedukacyjna ASPIRACJE, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez: Kamilę Kulpa zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza Roberta Szulejewskiego w kancelarii notarialnej w 

Nowym Mieście Lubawskim, ul. Sienkiewicza 5, w dniu 23.12.2013 działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Siedzibą fundacji jest Kurzętnik  

 

§ 4 

 

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

niezbędnym dla właściwego realizowania celów 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. 

 

§ 5 

 

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

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

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1. Działanie na rzecz aktywnej edukacji, psychoedukacji, socjoterapii, psychoterapii i 

animacji społecznej i kulturalnej 

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego 

3. Propagowanie edukacji nieformalnej oraz kształtowanie refleksyjnego, niezależnego 

myślenia i odpowiedzialnych, aktywnych  postaw 

4. Upowszechnianie nowoczesnych,  aktywnych,  innowacyjnych  metod  edukacyjnych oraz 

działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych 

5. Działanie na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych a także grup i społeczności w 

tym działania na rzecz integracji społecznej 



6. Wspieranie i działanie na rzecz przedsiębiorczości społecznej i innowacyjności oraz 

społeczeństwa obywatelskiego 

7. Działania na rzecz rozwoju oświaty, kultury i sztuki 

8. Kształtowanie i utrwalanie w społeczeństwie prawidłowych postaw wzajemnych relacji 

wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, z uwzględnieniem środowiska ludzi 

młodych 

9. Kształtowanie  i utrwalanie w społeczeństwie postaw dbania o zdrowie fizyczne, 

psychiczne i emocjonalne 

10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 

wychowawcza, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 

środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, treningów, kursów, grup rozwojowych, coachingu, 

cykli edukacyjnych, zajęć, spotkań, doradztwa, konferencji, seminariów poświęconych 

celom fundacji oraz systemowych działań  na rzecz poprawy jakości edukacji 

2. Działania z zakresu animacji społecznej, edukacji, socjoterapii, coachingu, psychoterapii, 

psychoedukacji 

3. Prowadzenie rozpoznania, opieki terapeutycznej i psychoterapeutycznej. 

4. Powoływanie spółdzielni socjalnych. 

5. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie oraz działalność edukacyjną 

na rzecz osób poza systemem formalnej edukacji 

6. Działalność edukacyjną, wydawniczą, informacyjną i badawczą. 

7. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom  i młodzieży, połączonego z realizacją 

programów profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, 

integracyjnych i artystycznych 

8. Stwarzanie dorosłym, dzieciom  i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju 

osobistego oraz zdolności, zainteresowań i talentów.  

9. Tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych i 

socjoterapeutycznych.  

10. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, 

sferą biznesu oraz innymi instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania 

Fundacji. 

 

§ 8 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 

 



Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych 

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów, 

2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji. 

 

§ 11 

 

1. Dochody 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. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w statucie. 

Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą to 2000 zł. 

 

 

Władze Fundacji. 
 

§ 12 

 

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 

2. Fundator może być członkiem Zarządu. 

3. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundator. 

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek pisemnej rezygnacji, upływu okresu kadencji, 

odwołania lub śmierci. 

5. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z dwóch osób 

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

7. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zostaje wybrany Prezes i Wiceprezes Fundacji. 

8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. 

9. Kadencja zarządu trwa 3 lata. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej 

kadencji. 

 

§ 13 

Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: 

1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, niezgodnie ze statutem lub 

przepisami prawa; 

2. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji. 

 

§ 14 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 



a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i wysokości środków na 

wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji 

f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

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

h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją 

oraz likwidacja Fundacji. 

i) podejmuje decyzje w sprawie prowadzenia zbiórek środków finansowych 

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

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje stanowisko Prezesa Fundacji. 

5. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w 

tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu. 

6. O miejscu, terminie i porządku posiedzenia zarządu muszą być powiadomieni wszyscy 

członkowie zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, poprzez 

wywieszenie informacji w siedzibie Fundacji oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub poczty tradycyjnej. 

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes lub upoważniony przez niego członek 

Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku 

przez członka Zarządu. 

8. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności 

upoważniony przez niego członek Zarządu 

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

10. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie w terminie wyznaczonym przez 

obowiązujące przepisy prawa sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 15 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu. Pozostali członkowie zarządu mogą składać oświadczenia woli w 

imieniu fundacji łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu. 

2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 16 

 

Zmian w statucie dokonuje Zarząd w porozumieniu z fundatorem w drodze uchwały. Zmiany 

statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

 

Połączenie z inną fundacją. 



 

§ 17 

 

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. 

 

§ 18 

 

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

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 19 

 

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 Zarząd Fundacji. 

 

§ 20 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. 

 

§ 21 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 
 

 


