Statut Fundacji
im. Heleny i Tadeusza Augustyn
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”,
zostaje ustanowiona przez Alicję Augustyn-Zielińska zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w Krakowie, dnia 2 czerwca 2015r., repertorium A Nr 3780/2015
w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Grunwaldzka 13, przez Notariusza Macieja
Iłowskiego. Fundacja działa na podstawie polskiego prawa oraz postanowień niniejszego
Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do właściwego rejestru.
§ 2.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.

1.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.
2.
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w
szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną
statutową działalnością Fundacji.

4.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego.
5.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
7. Wszystkie formy działalności Fundacji – tj. odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku
publicznego oraz działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, przy
uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§ 6.

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn”. Fundacja może
używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 7.

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 8.

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

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 9.

Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie społecznej aktywizacji osób
starszych, nie aktywnych zawodowo i „nie potrzebnych”. Wspieranie i prowadzenie
inicjatyw umożliwiających integrację pokoleniową, dokształcanie, rozwijanie pasji i
zainteresowań.
2. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej.
3. Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.
4. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
5. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie
wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym
udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej.

6. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań
na rzecz samopomocy i samoorganizacji.
7. Działania na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej
sprawności ruchowej, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.
8. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne).
§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób,
placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

Rozwijanie kontaktów i współpracy międzypokoleniowych.
Organizowanie warsztatów, wykładów, konferencji i wyjazdów edukacyjnych
aktywizujących osoby starsze i wolontariuszy.
Umożliwienie osobom starszym przekazywanie młodszym pokoleniom swoich pasji,
umiejętności i doświadczenia,
Wspomaganie rozwoju wspólnot i lokalnej społeczności seniorów.
Organizowanie szkoleń oswajających osoby starsze z nowymi technologiami,
ułatwiającymi codzienne funkcjonowanie.
Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia aktywności fizycznej wśród
osób starszych,
Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki
zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie aktywizacji Seniorów.
Prowadzenie Centrum Aktywności Seniorów.
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe dziennych Domów Pobytu Seniora
i Klubów Seniora.
Promowanie i wspieranie seniorów i wolontariuszy, będących pod opieką Fundacji
poprzez organizowanie wyjazdów rekreacyjno-wypoczynkowych, szkoleniowych w
kraju i za granicą, wsparcie fizjoterapeutyczne przy doborze odpowiedniej diety,
suplementów diety, promowanie aktywnych seniorów lokalnie i globalnie.
Szkolenie dla wolontariuszy i opiekunów ( z zakresu pomocy osobom starszym).
Wspieranie różnych form samopomocy.
Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na
działalności wolontariuszy.
Rozszerzenie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych,
edukacyjnych, poradniczych, sportowych i turystycznych.
Organizowanie i prowadzenie Uniwersytetów III Wieku.
Wytwarzanie i rozprowadzanie, sprzedaż różnego rodzaju materiałów promocyjnych,
znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych
podmiotów wspierających działania Fundacji.
Gromadzenie środków finansowych i materialnych dla realizacji celów statutowych
Fundacji, także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury
fizycznej.
Edukację ekologiczną i tworzenie miejskich ogrodów społecznych.
Rozwój i budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej oraz bazy rekreacyjnowypoczynkowej w tym realizację głównych celów Fundacji.

21.
22.
23.

24.

Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w zakresie
krzewienia kultury fizycznej.
Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów
statutowych Fundacji.
Organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym, mających
na celu promocję i propagowanie kultury fizycznej oraz aktywnego i zdrowego stylu
życia.
Budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie kompleksowego centrum
opieki nad osobami starszymi.

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych
osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.100 złotych ( dwa
tysiące sto złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Z majątku tego przeznacza się kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) na cele działalności
gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
5) operacji finansowych,
6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
7) subwencji osób trzecich,

8) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
9) środki uzyskane z funduszy europejskich.
§ 12a.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
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,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13.

W ramach działalności gospodarczej Fundacja będzie prowadzić działalność
gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
- PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
- PKD 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
- PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi.
§ 14.

W ramach działalności statutowej Fundacja prowadzić będzie odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
- PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych

- PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- PKD 85.59.A Nauka języków obcych
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
niesklasyfikowane

gdzie

indziej

§ 15.

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 17.

1.
Fundacja prowadzi gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.
2.

finansową

i

ewidencję

księgową

zgodnie

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

3.
Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok
sprawozdawczy i obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2016 r.

Rozdział IV. Organy Fundacji
§ 18.

1.

Organami Fundacji są:

a)

Rada Fundacji,

b)

Zarząd Fundacji.

2.
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu,
uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.

Rozdział IVa. Rada Fundacji

§ 19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, powołanych przez
Fundatora na okres 5 lat.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego
przez siebie regulaminu.
Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego
roku.
Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.
Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej
reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz
Wiceprzewodniczącego Rady.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
Członkowie Rady Fundacji:
1)
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu
Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2)
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)
za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.

Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia
o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków
Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
§ 20.

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 21.

1.
Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w
trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej
kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej
kadencji.
2.
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia
pozostałym członkom Rady Fundacji rezygnacji z pełnienia tej funkcji, uprawomocnienia się
wyroku sądu skazującego członka Rady Fundacji za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, powołania członka Rady Fundacji, za
jego zgodą, do Zarządu Fundacji, odwołania, utraty zdolności do czynności prawnych albo
śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

3.
Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych
przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą
podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału
Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 22.

1.
Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i
nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz
posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium,
zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,

Rozdział IVb. Zarząd Fundacji
§ 23.

1.
Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa i
Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2.

Kadencja członków Zarządu trwa do odwołania.

3.

Zarząd zbiera się przynajmniej cztery razy do roku.

4.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie
wszystkich członków Zarządu
przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.
5.

Posiedzenie Zarządu Fundacji może być również zwołane przez Fundatora.

6.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, uprawomocnienia się wyroku
sądu skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe, utraty zdolności do czynności prawnych albo śmierci członka
Zarządu, powołania członka Zarządu do Rady Fundacji, albo wskutek odwołania.
7.

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1)
wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte
wykonywanie funkcji członka Zarządu,

2)
choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania tej funkcji,
3)
niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa)
miesiące,
4)

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

5)

istotnego naruszenia postanowień Statutu.

8.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.
§ 25.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1.

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

2. Uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu i zakresu obowiązków poszczególnych
członków Zarządu oraz struktury organizacyjnej Fundacji
3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
4. Ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji.
5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym
w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacją Fundacji
6. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji
7. Zmiana statutu Fundacji
8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
9. Kierowanie działalnością Fundacji
10. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności

11. Tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za
granicą.
Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji
§ 26.

1.
Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w
kraju i za granicą.
2.
Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 27.

1.
Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 28.

1.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
3.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

4.
Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym
mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których
działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
Rozdział VII. Zmiany Statutu
§ 29.

1.
2.
3.

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek, któregoś z jego
członków lub na wniosek Fundatora.
Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
Decyzję o zmianie Statutu Zarząd podejmuje jednogłośnie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.
§ 30.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.
§ 31.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
Krakowa.

