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Statut Fundacji „Nasze Pokolenia Augustowiacy” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą „ Nasze Pokolenia Augustowiacy” zwana dalej Fundacją , działa 

na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U..z 1991r. Nr 46 

poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.  

 

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Ewę Cuper-Walento , zwaną dalej 

Fundatorką , aktem notarialnym sporządzonym  w dniu 14-09-2015r. w Kancelarii 

Notarialnej Lucyny Filipczuk w Augustowie przy ulicy Księdza Skorupki 2 a – 

repetytorium A Nr 3927/2015 . 

§ 2 

1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Augustów. 

 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar  Rzeczpospolitej Polskiej , przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów , Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

2. Nadzór na  Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

§ 4 

1. Fundacja może ustanawiać odznaki , medale honorowe i  tytuły honorowe i 

przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami , osobom fizycznym i 

prawnym zasłużonym dla Fundacji  lub  przyczyniającym się do realizacji celów 

fundacji. 
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Rozdział II . Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5 

Celami Fundacji są: 

1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

3. wspieranie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5. udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

8. działalność charytatywna; 

9. ochrona i promocja zdrowia; 

10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

14. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

15. działalność wspomagająca naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i 

wychowanie; 

16. działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży; 

17. działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

18. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

19. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

20. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 

21. wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

22. wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
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23. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

24. wspieranie ratownictwa i ochrony ludności; 

25. udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

w kraju i za granicą; 

26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

27. wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

28. promocja i organizacja wolontariatu; 

29. wspieranie  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 

art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju 

postaw patriotycznych i prospołecznych 

2. Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju 

intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży; 

3. Popularyzację i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych; 

4. Umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną 

społeczeństwa; 

5. Podtrzymywanie tradycji patriotycznych i religijnych, pielęgnowanie polskości, 

świadomości narodowej 

6. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oraz rozwijanie kontaktów 

pomiędzy społecznościami lokalnymi; 

7. Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest 

działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, 

rekreacyjna i prozdrowotna; 

8. Prowadzenie programów edukacji kulturalnej i oświatowej; 

9. Tworzenie specjalistycznych programów stypendialnych i szkoleniowych dla 

młodzieży szkolnej , studentów , wolontariuszy, oraz osób zainteresowanych 

podniesieniem swej wiedzy specjalistycznej; 

10. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, 

11. Działalność wydawniczą wspierającą statutowe cele Fundacji; 
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12. Wspieranie charytatywnych inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze oświatowym, 

kulturalnym, religijnym i artystycznym; 

13. Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi w działaniach zgodnych z celami 

Fundacji; 

14. Prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej; 

15. Promocję i prowadzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi. 

16. Popularyzację i upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, 

17. Działalność humanitarną i charytatywną, 

18. Promocję i organizację wolontariatu, 

19. Promocję miasta Augustowa , jako miejsca dobrego do życia. 

20. Współdziałanie z władzami samorządowymi , rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

 1.  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  6 000  ( sześć tysięcy) złotych   

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.  

§ 8 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja nie ma prawa: 

a/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do 

fundatorów , członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób , z którymi 

pracodawcy 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”, 

b/ przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów , członków organów Fundacji lub 

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, 

c/ wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów , członków organów Fundacji lub 

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, 
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d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których 

uczestniczą fundatorzy , członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

§ 9 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

a/ darowizn , spadków i zapisów, 

b/dotacji i subwencji osób prawnych, 

c/ zbiórek publicznych, 

d/ majątku Fundacji, 

e/ odsetek i lokat bankowych, 

f/ działalności gospodarczej, 

2.Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów 

statutowych   określoną  w  § 5 . 

§ 10 

1. Dochody pochodzące z subwencji , darowizn , spadków i zapisów mogą być użyte na 

wybraną przez Fundację , dowolną realizacje jej celów , o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej . 

§ 11 

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa Oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas , gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste , że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe . 

§12 

1, Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i  na 

działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

a/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.79.Z) – działalność przeważająca 

b/ wydawanie książek (58.11.Z) 

c/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

3. Działalność gospodarcza prowadzona będzie wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. 
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4. Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego 

uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej 

uzyskaniu. 

5. Na działalność gospodarczą może być przeznaczone 1 000 zł(słownie: jeden tysiąc 

złotych) z funduszu założycielskiego. 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 13 

1. Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

c. Komisja Rewizyjna , zwana dalej Komisją. 

 

Rada Fundacji 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 7 członków. W skład pierwszej Rady wchodzi Fundatorka. 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. 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 (rażące naruszenie zasad statutowych, 

nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej 

działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku 

sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może 

nastąpić w wyniku uchwały podjętej  przez pozostałych członków Rady Fundacji zwykłą 

większością głosów. 

 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 
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6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

  

§ 15 

1.Do zadań Rady należy w szczególności: 

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, w tym Prezesa i Wiceprezesa 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. 

 

§ 16 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. 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. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni 

od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 
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Zarząd Fundacji 
 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 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 Fundatorka. 

 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje przed końcem kadencji  na skutek: 

a/ złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, 

b/ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c/ śmierci członka Zarządu. 

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, 

nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej 

działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego 

wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być 

odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej  

przez wszystkich członków Rady zwykłą większością głosów. 

 

     6.   Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.             

Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji. 

 

§ 18 

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

2. 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. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 
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g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, 

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji. 

 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z 

działalności Fundacji. 

 
§ 19 

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

2. 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.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Zarząd zobowiązany jest do rozważenia stanowiska Komisji rewizyjnej kwestionującego 

sposób wykonania przez Zarząd uchwał Rady oraz zgodność działalności Zarządu ze 

statutem. 

 

Sposób reprezentacji 
§ 20 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych  

składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym Przewodniczącego Komisji i 

Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

2. Członków Komisji Rewizyjnej , w tym Przewodniczącego Komisji i 
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Wiceprzewodniczącego Komisji Powołuje na kadencję 5-letnią Rada Fundacji. 

 

3. Przewodniczący Komicji Rewizyjnej reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego 

jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. 

 

4. Na posiedzenia , o których mowa w ust.3 Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej 

niż dwa razy w roku. 

§ 22 

 

1. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

a. kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i 

planami działalności Fundacji określonymi przez Radę Fundacji, 

b. kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Rady oraz kontrola zgodności 

działalności Zarządu ze statutem, 

c. przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał 

Rady przez Zarząd oraz co do zgodności jego działania ze statutem, 

d. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania 

finansowego, 

e. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

 

2. Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie 

ze swojej działalności , ze szczególnym uwzględnieniem wyników kontroli , o której 

mowa w punktach a i b ust.2. 

 

§ 23 

1. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Zarządu. 

 

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia , ani pozostawać w 

stosunku małżeńskim. 

 

3. Członek Komisji rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust.5 członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje 

bez wynagrodzenia. 

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów , przy czym 

do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia 

wszystkich jej członków , jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jej członków 

, w tym Przewodniczącego Lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 25 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, 

przy     obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu   

nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 27 

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 decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 28 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 
Statut został przyjęty dnia 14.09.2015r. 
 
 


