
      STATUT  FUNDACJI „Modus Vivendi” 

 

I.  Postanowienia ogólne 

       § 1 

Fundacja pod nazwą „Modus Vivendi” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: 

Magdalenę Łeżak-Przygode zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej 

Siemianowicach Śląskich ul. E. Orzeszkowej 2e/9 dnia  9 czerwca 2015 roku. 

       § 2 

 Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie. 

       § 3 

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( tekst jednolity 

(Dz.U.z 1991roku. Numer 46, pozycja 203 z późniejszymi zmianami) oraz o statutu Fundacji ustalonego przez 

Magdalenę Łeżak-Przygode jako fundatora.. 

 

       § 4 

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

§5 

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów 

społecznych i gospodarczych Fundacja może również podejmować działania mające na celu współpracę z 

partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w Statucie poza granicami kraju. 

 

2. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz 

innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o tym samym 

lub zbliżonym charakterze działania. 

       §6 

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

           §7 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

2. Fundacja może używać pieczęci i pieczątek z nazwą Fundacji. 

3. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło oraz wydawać legitymacje. 

4. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej 

Fundacji. 

 

       §8 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sposób 

umożliwiający nabycie przez nią statusu organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku. Nr 96, poz. 1118 z 

pozniejszymi zmianami). 

2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatnie bądź nieodpłatnie. 

        



§9 

Zmiana celów Fundacji, ich rozszerzenie lub konkretyzacja, jest możliwa w drodze zmiany statutu Fundacji 

dokonywanej przez Fundatora zgodnie z niniejszym Statutem. 

       §10 

1.  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 

2.  Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

 

                                                      II. Cele i zasady działania Fundacji 

            §11 

Celem Fundacji jest :  

1.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans i aktywizacji społecznej   

2. rozwój i propagowanie psychologii i psychoterapii, pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w 

tym w szczególności Terapii Tomatisa 

3. ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego  

4. rozwój i promowanie coachingu, counsellingu oraz doradztwa zawodowego i zarządzania zasobami 

ludzkimi  

5. wspieranie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 

wyrównywanie szans grup defaworyzowanych  

6. podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i działania antydyskryminacyjne 

7. kształtowania postaw obywatelskich, ekologicznych i prospołecznych,  

8. promowanie idei integracji Polski z Unią Europejską i obywatelstwa europejskiego  

9.  promocja kultury, sztuki, sportu, ochrona środowiska naturalnego, dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

 

§12 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania: 

1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia,  

2. doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w terapii psychologicznej i 

psychoterapii,  

3. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

4. doskonalenie metod stosowanych w counsellingu i coachingu,  

5. działalność wspierającą edukację – szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, rozwoju osobistego, 

coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej, z zastosowaniem nowych technologii,  

6. działalność w zakresie Terapii Tomatisa – zajęcia terapeutyczne i rozwojowe   

7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji – edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, 



związana głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym,  

8. działalność w zakresie zdrowia psychicznego, świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów,  

9. inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.,  

10. organizowanie placówek medycznych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych, 

11. prowadzenie dziennego domu wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i dysfunkcjami 

rozwojowymi i objęcie ich rehabilitacją i terapią kompleksową, 

12. prowadzenie doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych,  

13. doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji, konsultacje, 

doradztwo, treningi,  

14. facylitację konfliktów, wspieranie inicjatyw lokalnych, budowanie społeczności, organizowanie grup 

wsparcia , 

15. działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych,  

16. niwelowanie barier architektonicznych i przystosowanie do rodzaju niepełnosprawności 

17. organizacja i wykonywanie transportu osób niepełnosprawnych, 

18. doradztwo i bezpośrednią pomoc w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego, strategii i 

działalności marketingowej, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, planowania, organizacji 

pracy, efektywności zarządzania, 

19. wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i 

kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,  

20. działalność badawczo-naukową  w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, 

międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych,  

21. artystyczną, literacką i dziennikarską działalność twórczą,  

22. wspieranie działań artystycznych i rozwijanie twórczości,  

23. pozaszkolne formy edukacji artystycznej,  

24. działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz inne formy dostosowane do 

pojawiających się potrzeb odbiorców, 

25. organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań performatywnych,  

26. organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych turnusów terapeutycznych, rehabilitacyjnych, szkoleń, 

warsztatów i pozaszkolnych form edukacji,  

27. podejmowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,  

28. organizowanie staży, praktyk i wolontariatu,  

29. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz 

organizacjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą, 

30. organizowanie: wykładów w kraju i za granicą, sympozjów, konferencji i seminariów w kraju i za granicą, 

forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami psychologii, psychoterapii, psychiatrii, 

wspomaganie badań naukowych i prowadzenie terapii zaburzeń psychicznych,  

31. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

32. wspieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, 

33. opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów służących celom statutowym,  

34. publikacje i współpracę z mediami, 



35. promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność, 

36. prowadzenie zbiórek publicznych. 

37. pomoc w sprawach opiekuńczych i wychowawczych dla środowiska lokalnego ,organizacja opieki w 

formie świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, świetlicy podwórkowej, klubu malucha, ognisk specjalistycznych,  

38. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych    

    

 

 

III. Władze Fundacji 

      §13 

                                                                    

1. Organami Fundacji są: 

a) Fundator, 

b) Zarząd Fundacji 

2. Fundator 

a) Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej 

funkcjonowania. 

3. Do uprawnień Fundatora należy: 

a) inicjowanie głównych kierunków działania Fundacji, 

b) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

d) udzielanie absolutorium członkom organów Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji dotyczacych. odpłatności/braku odpłatności pełnienia funkcji Prezesa (Zarząd 

jednoosobowy) bądź członka Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia (o ile funkcja Prezesa/członka 

Zarządu jest pełniona odpłatnie), 

f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu, 

g) wyrażanie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka lub połączenie 

Fundacji z innymi podmiotami, 

h) dokonywanie zmian statutu Fundacji, w tym również w zakresie zmiany celów Fundacji, 

i) powoływanie nowych organów Fundacji, ciał doradczych itp. (innych niż dotychczas istniejące) wraz z 

określeniem ich statusu i zadań pełnionych w Fundacji, nie kolidujących ze statusem i zadaniami dotychczas 

istniejących organów Fundacji, 

i) inicjowanie zwoływania posiedzeń Zarządu Fundacji, 

j) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji, 

k) przeprowadzenie likwidacji Fundacji, 

l) inne, wskazane w niniejszym statucie. 

 

4. Zarząd Fundacji: 

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje na zewnątrz, 

b) składa się od 1 do 5 członków, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony, 



c) Fundator może by członkiem Zarządu, 

d) W przypadku Zarządu jednoosobowego powoływany jest Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu 

wieloosobowego, Fundator ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu, 

e) Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, 

f) Prezes bądź członek Zarządu może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie, 

g) Fundator może w każdej chwili dokonać zmian na stanowisku Prezesa Zarządu (odwołać Prezesa Zarządu z 

pełnionej funkcji i przyznać tę funkcję innemu członkowi Zarządu). 

 

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 

a) odwołania przez Fundatora, 

b) złożenia rezygnacji, 

c) śmierci. 

5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, 

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu (dla 

Zarządu wieloosobowego) lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie posiedzenia listem 

poleconym, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, 

wraz z określeniem porządku obrad. 

8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

9. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście i nie może być reprezentowany na nich przez 

pełnomocnika. 

10. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu 

wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub podjęcie określonej uchwały. 

11. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą pisemnych uchwał, podejmowanych bezwzględną większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Każdy członek Zarządu ma jeden 

głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest działanie Prezesa Zarządu (dla Zarządu 

jednoosobowego) lub współdziałanie dwóch członków Zarządu (dla Zarządu wieloosobowego). 

 

                                                                                  § 14 

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji, a w 

szczególności: 

1) prowadzenie spraw Fundacji, w tym zarządzanie majątkiem Fundacji, 

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

3) zatrudnianie pracowników Fundacji, w tym przyznawanie i ustalanie ich wynagrodzenia z zastrzeżeniem  

 § 15 oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących wynagradzania pracowników 

Fundacji nie prowadzącej działalności gospodarczej, 

4) przyjmowanie w imieniu Fundacji darowizn, zapisów i innych przysporzeń majątkowych, 

5) występowanie z wnioskiem do Fundatora o wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów 

w charakterze członka lub połączenie Fundacji z innymi podmiotami, 



6) występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmiany statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji, 

7) sporządzanie sprawozdań, w tym sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, 

8) przedkładanie Fundatorowi do dnia 31 marca każdego roku: rocznego sprawozdania z działalności Fundacji 

oraz rocznego sprawozdania finansowego, 

9) powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji, 

 

 

 

                                                                              § 15 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia albo otrzymywać 

wynagrodzenie ryczałtowe, mogą również pełnić funkcję członka Zarządu nieodpłatnie. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator. 

3. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik Fundacji powoływany przez Fundatora. 

                                                            

 

                                                                IV. Majątek i dochody Fundacji 

                                                                              § 16 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się kwota 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych), 

wniesiona przez Fundatora. 

2. Majątek Fundacji stanowią również nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki 

uzyskane w toku jej działania. 

4. Członkowie organów Fundacji (Fundator, członkowie Zarządu lub Rady Fundacji) nie mogą czerpać zysków z 

działalności Fundacji, za wyjątkiem należnych wynagrodzeń, zwrotu kosztów oraz diet. 

                                                                                § 17 

1. Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów i pomnaża majątek poprzez: 

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

2) organizowanie zbiórek i imprez publicznych, 

3) uzyskiwanie dochodów z majątku Fundacji, w tym z nieruchomości, akcji, udziałów, obligacji i innych 

papierów wartościowych, wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych, odsetek bankowych, 

4) uzyskiwanie dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

5) pozyskiwanie pomocy publicznej z Unii Europejskiej, 

6) pozyskiwanie wsparcia finansowego od innych organizacji, instytucji 

7) uzyskiwanie innych przysporzeń majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

                                                                             § 18 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Fundatora – składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

                                                            



                                                             V. Postanowienia końcowe 

       § 19 

W ramach działalności Fundacji zabronione jest podejmowanie następujących działań/czynności: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów 

Fundacji (Fundatora, członków Zarządu) lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji 

pozostają 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. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji (Fundatora, członków Zarządu) lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich oraz osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach 

3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji (Fundatora, członków Zarządu) lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich oraz osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

ze statutowego celu Fundacji. 

 

                                                                               § 20 

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów 

odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym 

sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie merytoryczne zawiera część dotyczącą 

działalności pożytku publicznego. 

                                                                  VI.  Likwidacja Fundacji 

                                                                              § 21 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości 

pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

osiągnięcia tych celów. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ze względu na cele fundacji, zwanego 

dalej ”właściwym ministrem”. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Fundator powołuje likwidatora bądź likwidatorów 

Fundacji. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie Zarządu Fundacji bądź inne osoby fizyczne. 

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na cele maksymalnie zbieżne z celami 

Fundacji określonymi w § 11 statutu. 

 

          

 

 

         podpis Fundatora 

        Magdalena Łężak-Przygoda 


