STATUT
„FUNDACJI OD POKOLEŃ DLA POKOLEŃ”
tekst jednolity na dzień 22 marca 2017 roku
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja od pokoleń dla pokoleń", zwana w treści Statutu
"Fundacją", ustanowiona przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, z siedzibą pod
adresem: 05-200 Wołomin, ulica Wąska nr 18, KRS: 0000051692, REGON: 000509560,
NIP: 125-000-55-13, dalej zwany „Fundatorem”, co objęte jest aktem notarialnym
Jarosława Czarneckiego – notariusza w Warszawie, z dnia 13 sierpnia 2012 roku,
Rep.A.Nr 2032/2012
2.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U. z 1991r Nr 46, poz. 203 ze zm.) i niniejszego statutu.

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Fundacja może używać wyróżniającego ją
znaku graficznego.
§2

1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony
2. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. edukacji.
§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 swej
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) edukacja środowiskowa,
2) edukacja kulturowa,
3) propagowanie wiedzy i tradycji spółdzielczych,
4) propagowanie aktywnego trybu życia,
5) wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
6) popularyzacja zachowanych elementów tradycji,
7) działalność naukowa,
8) działalność oświatowa,
9) działalność kulturalna,
10) działalność w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu,
11) działalność w zakresie wspierania ochrony środowiska,
12) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności,
13) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
14) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultu religijnego.
§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności propagandowej,
2) organizowanie spotkań środowiskowych, szkoleń, konkursów, seminariów i konferencji
naukowych,
3) współpracę z instytucjami naukowymi i badawczymi zajmującymi się edukacją, kulturą,
sportem i rekreacją
4) wydawanie nieodpłatnie prospektów i tytułów prasowych,
5)

budowanie

społecznego

zrozumienia

roli

i

znaczenia

nauki,

jako

czynnika

kulturotwórczego i cywilizacyjnego współdecydującego o wszechstronnym rozwoju kraju i
jego miejscu w światowej społeczności,
6) prowadzenie współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi,
samorządami,
7)

wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji poprzez pomoc materialną,

oświatową i organizacyjną,
8) prowadzenie społecznych ekspertyz, opinii, raportów i analiz,
9) propagowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa,
10) upowszechnianie zjawisk kulturalnych poprzez organizowanie wystaw, koncertów,
festiwali, eventów, rekonstrukcji,
11) propagowanie kultury polskiej wśród obcokrajowców w innych krajach oraz przybliżanie
Polakom kultury innych narodów,
12) popularyzowanie sportów i aktywności turystycznej wśród starszego pokolenia oraz
młodzieży,
13) upowszechnianie wiedzy,
14) edukacja młodzieży.
§8
1. Fundacja może dla realizacji celów statutowych współdziałać, zawierać porozumienia i
umowy z

jednostkami

administracji

rządowej

i

samorządowej,

organizacjami

gospodarczymi i pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

3. Fundacja może tworzyć z innymi fundacjami, podmiotami gospodarczymi, osobami
fizycznymi i prawnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne w
kraju i za granicą
Organy i organizacja Fundacji
§9
Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd.
§ 10
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołują
swą decyzją pozostali członkowie Rady Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością
głosów.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą
większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
1) upływu kadencji
2) śmierci jej członka
3) złożenia przez niego pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
4) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie uczestniczenia w trzech
kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

9. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Dopuszcza się wielokrotne powołanie danej osoby
do Rady Fundacji.
§ 11
Do zakresu działania Rady Fundacji należą:
1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa
Zarządu i wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 zd. 2;
2) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;
4) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6) nadzór nad działalnością Fundacji;
7) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady Fundacji lub co najmniej 1/3 Członków Rady fundacji lub na
wniosek Zarządu Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad
posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji z co najmniej 3 –
dniowym wyprzedzeniem.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały również w drodze obiegowej, o ile wszyscy jej
członkowie wyrażą na to zgodę.
§ 13
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi
inaczej, z zastrzeżeniem, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność przy
głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. W obradach Rady Fundacji mogą brać udział Fundatorzy oraz inne zaproszone osoby, w
szczególności członkowie Zarządu.
4. Zgodę na udział innych osób niż Fundatorzy w posiedzeniach Rady Fundacji wyraża jej
Przewodniczący.
5. Udział innych osób w posiedzeniach Rady Fundacji może mieć charakter wyłącznie
informacyjny lub doradczy.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd

liczy od jednego do trzech Członków powoływanych na trzyletnią, wspólną

kadencję. Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. W następnych
latach członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji zgodnie z § 11 pkt. 1 niniejszego
Statutu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Fundacji jest zobowiązana
ustanowić jednego z członków Zarządu Prezesem, który kieruje pracami Zarządu. Funkcję
członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
1) upływu kadencji,
2) śmierci członka zarządu,
3) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji na ręce Przewodniczącego rady
Fundacji,
4) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby,
ułomności lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy
miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w
danym roku kalendarzowym.
4. Rada Fundacji jest zobowiązana do odwołania członka Zarządu w przypadkach
określonych w ust. 3 pkt 3 lit. a) – d).

§ 15
1. Zarząd wieloosobowy podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia zarządu
odbywają się w miarę potrzeb.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej
ilości głosów rozstrzyga głos

Prezesa Zarządu. O miejscu, terminie i porządku obrad

posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej 3 –
dniowym wyprzedzeniem.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 16
Do

składania

oświadczeń

woli

w

zakresie

praw

i

obowiązków,

zaciągania

zobowiązań oraz do podpisywania dokumentów uprawniony jest przy zarządzie
jednoosobowym Członek Zarządu działający jednoosobowo. W przypadku

zarządu

wieloosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków, do
podpisywania dokumentów oraz zaciągania zobowiązań uprawnionych jest dwóch Członków
Zarządu działających łącznie.
§ 17
Do zakresu działania Zarządu należą:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) prowadzenie spraw fundacji oraz sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
Majątek Fundacji
§ 18
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 6.000
zł (słownie: sześć tysięcy złotych) oraz wszelkie inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania. W funduszu założycielskim kwota w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych)
przeznaczona zostaje na działalność gospodarczą.
§ 19
1. Majątek Fundacji pochodzi z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
5) działalności gospodarczej Fundacji,
6) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat
kapitałowych oraz papierów wartościowych,
7) innych źródeł, w tym także ze środków publicznych oraz środków pochodzących z
Unii Europejskiej.
2. Gromadzone środki finansowe w kraju i za granicą, w tym pochodzące z działalności
gospodarczej przeznaczone będą na działalność statutową Fundacji.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 20
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może posiadać udziały w spółkach handlowych.
§ 21
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) PKD 58.1

Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
2) PKD 73.1

Reklama

3)PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
4) PKD 82.3

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

5) PKD 85.5

Pozaszkolne formy edukacji

6) PKD 56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

7) PKD 93.2

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§ 22

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania i działają w ramach
posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu i jego zniesieniu oraz powołaniu i odwołaniu jego
kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora albo
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownikiem zakładu może być członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Zarządu,
upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia
majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo
Zarządu Fundacji.
7. Kierownikiem zakładu jest osoba zarządzająca zakładem pracy, w rozumieniu kodeksu
pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 23
Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji.
Tytuły honorowe
§ 24
1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub
rzeczowe może być przyznany tytuł honorowy "Sponsor Fundacji Od pokoleń dla
pokoleń".
2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy "Zasłużony Fundacji Od
pokoleń dla pokoleń".
3. Tytuły wymienione w ust. 1 i 2 przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Zmiana statutu
§ 25
Zmiana Statutu nie może spowodować ograniczenia celów Fundacji, określonych w Akcie
Fundacyjnym.

§ 26

Organem uprawnionym do dokonania zmiany Statutu jest Rada Fundacji.
§ 27
Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmiany statutu winna być podjęta większością głosów
oddanych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Rady Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§28
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których
została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych, jak również w
przedmiocie połączenia z inną fundacją, podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
2. W przypadku likwidacji Fundacji, majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej
zobowiązań przeznacza się zgodnie z decyzją Rady Fundacji na realizację celów takich
samych jak te określone w niniejszym Statucie.

