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Nazwa Fundacji Fundacja Bławatek w Lipnicy 

Siedziba i adres 
stowarzyszenia 

36-123 Lipnica  
Lipnica 297 

Teren działalności 

Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów 
może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

14.08.2019r. 
Nr KRS 799539 

Cele Fundacji  

Celem Fundacji jest: 
1. Działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa.  
2. Działanie na rzecz poprawy świadomości społecznej. 
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
4. Działania kulturalne z zakresu sztuki oraz ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 
5. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych. 
6. Pomoc społeczna. 
7. Działalność dobroczynna i charytatywna. 
8. Ochrona środowiska, ekologii, ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. 
9. Ochrona i promocja zdrowia. 
10. Wspieranie osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji 

zawodowej i społecznej inwalidów. 
11. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. 
12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
13. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
14. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
15. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
16. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.  
17. Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
18. Działalność na rzecz rozwijania zainteresowań.                                                                          
 

Sposoby realizacji celów 
Fundacji  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a) Płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

polegającą na: 
1. Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i 

prawidłowego rozwoju opieki medycznej- w tym 
finansowanie i organizowanie profilaktyczno- 
kontrolnych badań okresowych  

2. Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji życiowej 
oraz zagrożonych trudną sytuacją  

3. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo oraz 
zagrożonych różnego rodzaju dysfunkcjami 

4. Promowanie wspólnych zajęć opiekunów z dziećmi 
między innymi w ramach szkół rodzenia, poradni 
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pedagogiczno-psychologicznych mających na celu 
budowanie prawidłowego modelu rodziny  

5. Przeciwdziałanie niepowodzeniom życiowym i szkolnym ( 
dydaktyczno- wychowawczym) 

6. Edukację i wsparcie kobiet, w tym ciężarnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich 

7. Objęcie rodzin, opiekunów, grono pedagogiczne i inne 
osoby szeroko pojętą pomocą w zakresie znajdujących się 
pod ich opieką dzieci problemowych oraz 
niepełnosprawnych 

8. Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem w działania społeczne, w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu 
osamotnienia  

9. Propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka 
zdrowotna i profilaktyka uzależnień) i ochrony zdrowia 

10. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i 
edukacyjno- szkoleniowej między innymi poprzez 
organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz publikację 
materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, e-
booków, publikacji itp. 

11. Organizowanie wszelkiego rodzaju wypoczynku dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz charytatywnych zajęć 
zmierzających do realizacji celów statutowych 

12. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i 
międzynarodowymi instytucjami 

13. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz partnerstwa w 
tym lokalnego 

14. Prowadzenie ośrodków pozwalających realizować cele 
statutowe 

15. Działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i 
podtrzymywanie tradycji 

16. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i miejskich  

17. Współpracę z organizacjami społecznymi realizującymi 
cele zbieżne z celami fundacji 

18. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i 
ograniczenia bezrobocia  

19. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych z 
wszelkich dostępnych i prawnych źródeł  

20. Uczestniczenie w programach finansujących cele zbieżne 
z celami fundacji 

21. Inne działania sprzyjające realizacji i rozwojowi 
statutowych celów fundacji  

22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

23. Doradztwo edukacyjno- zawodowe  
24. Działalność wspomagająca edukację  
25. Ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, 

szpitalom, zakładom rehabilitacyjnym, zwiększaniem 
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dostępu do opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw  
26. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie 

indziej nieklasyfikowana 
27. Działanie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, dzieci, młodzieży, dorosłych 
28. Organizowanie imprez mających na celu integrację 

środowiska lokalnego 
29. Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla 

osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy 
30. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej nieklasyfikowana 
31. Organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań ze 

specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, 
sportu i medycyny 

32. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację 
targów, eventów, seminariów, spotkań w żłobkach, 
przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych itp. 

b) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego polegająca na: 
1. Fundowaniu stypendiów dla dzieci i młodzieży 

szczególnie uzdolnionej  
2. Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie 

znajomych  
3. Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i 

rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, 
których cele są podobne lub zbieżne z celami Fundacji 
Bławatek.  

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Augustyn Dorota- Prezes Zarządu 
Augustyn Tomasz- Wiceprezes Zarządu  

Dane dot. sposobu 
reprezentowania Fundacji 
i zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w tym w sprawach 
majątkowych składa każdy członek zarządu samodzielnie. 
2. Oświadczenia woli w imieniu fundacji dotyczące zobowiązań, 
spraw majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw przekraczających 
kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) składają dwaj członkowie 
zarządu działający łącznie, w tym prezes zarządu. 

Likwidacja Fundacji  

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których 
została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków 
finansowych i majątku. 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej 
uchwały. 
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą 
zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz 
działających organizacji o zbliżonych celach. 
Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.  
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na 
cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne 
cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez 
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Zarząd. 
 

Uwagi  


