STATUT FUNDACJI
HUMANITES- „Sztuka Wychowania”
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą ”Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania”, zwana
dalej Fundacją, ustanowiona przez: Zofię Dzik zwaną dalej fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Matyldę Przybylskąw
kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Kopernika 30w dniu 1 września
2010 roku działa zgodnie z Ustawą o Fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984
roku oraz Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 roku i niniejszym Statutem.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 2.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 3.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 4.
Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.
§ 5.
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 nazwy w wybranych językach obcych.
§ 6.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla fundacji.
§ 7.
Fundacja używa pieczęci z napisem „Humanites – Sztuka Wychowania” wraz z
aktualnym adresem i numerem NIP.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 8.
Celem Fundacji jest:
1. Wsparcie rozwoju młodego pokolenia poprzez wsparcie rodziny, jako
podstawowej komórki społecznej w zakresie budowania zdrowych więzi w
rodzinie oraz wychowywania dzieci.
2. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, których cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności w wyżej wymienionym
zakresie.
3. Udzielanie pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin, które znajdują się w
ekonomicznym kryzysie.
§ 9.
1.Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Budowanie świadomości i szerzenie wiedzy z zakresu potrzeb
emocjonalnych, tworzenia więzi w rodzinie, wychowywania dzieci,
radzenia sobie z kryzysami w rodzinie, rozwiązywania konfliktów.
2. Propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy rodzinie w
obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych.
3. Integrowanie, współdziałanie i promowanie organizacji, ekspertów,
instytucji wspierających rodzinę w obszarze kształtowania właściwych
relacji i wychowania dzieci.
4. Umożliwienie łatwego dostępu do organizacji, ekspertów i instytucji
mających dobre praktyki w zakresie wsparcia rodziny w obszarze
budowania więzi rodzinnych oraz wychowania dzieci.
5. Krzewienie wiedzy psychologicznej i edukacja w zakresie metod
wychowawczych.
6. Krzewienie wiedzy psychologicznej i edukacja w zakresie uświadamiania
zagrożeń związanych z uzależnieniami, sposobów przeciwdziałania im
oraz możliwych metod wychowawczych.
7. Inspirowanie, wydawanie i promowanie publikacji zgodnych z celami
Fundacji.
8. Organizowanie i pomoc w zakresie działań szkoleniowych, organizacji
konferencji, warsztatów, sympozjów oraz akcji społecznych mających na

celu przekazywanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w obszarze celów
statutowych Fundacji.
9. Promowanie zdrowego i wartościowego modelu funkcjonowania rodziny
oraz form spędzania przez nią czasu wolnego.
10.Prowadzenie i promowanie działalności badawczej w zakresie zgodnym z
celami Fundacji.
11.Działania na rzecz propagowania oraz nauki wykorzystywania zasobów i
predyspozycji rodziców i dzieci, służące poprawie umiejętności uczenia
się, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie
z agresją i innymi emocjami.
12.Działania na rzecz zmian w systemie oświaty mające na celu włączenie
do systemu nauczania elementów wykorzystujących naturalne zasoby
dziecka – lepsze poznanie samego siebie i własnych zdolności/talentów,
umiejętność uczenia się, radzenia sobie ze stresem, agresją.
13.Działania mające na celu wspieranie placówek oświatowych we
współpracy z Rodzinami uczniów celem tworzenia spójnego systemu
wychowania.
14.Inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do
działań na rzecz wsparcia rodziny i kształtowania rozwoju młodego
pokolenia poprzez wspieranie pozytywnych wzorców.
15.Wspieranie przedsięwzięć i nowatorskich projektów służących celowi
Fundacji.
16.Wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie celów
statutowych Fundacji.
17.Inicjowanie, integrowanie, współdziałanie i wspieranie działań
rządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, mediów, oświaty,
organizacji społecznych, kulturalnych w zakresie inicjatyw zbieżnych z
celami Fundacji.
18.Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków
finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim w formie wystaw,
pokazów, odczytów, aukcji oraz zbiórek publicznych.
19.Inicjowanie i prowadzenie działań polegających na wsparciu finansowym,
rzeczowym oraz doradczym osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej i ekonomicznej.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
następującym zakresie:
a) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację (§ 9 ust.1 pkt.
1,2,3,4,11 Statutu)

b) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane (§ 9 ust.1 pkt. 1,5,6,8 Statutu)
c) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana (§ 9 ust.1 pkt. 2,18,19 Statutu)
d) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów (§ 9 ust.1 pkt. 1, 3,5,6,8,9,11,12,16,17 Statutu)
e) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (§ 9 ust.1 pkt. 7
Statutu)
f) PKD 73.1 Reklama (§ 9 ust.1 pkt. 1,2,3,9,11,12,16,17 Statutu)
g) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych (§ 9 ust.1 pkt. 10 Statutu)

§ 10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w wysokości
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1 000,00 zł (słownie: tysiąc
złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) dotacji i subwencji oraz grantów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dotacji od organizacji pozarządowych,
d) dotacji i zleceń organów administracji rządowej
samorządowych,
e) dochodów ze zbiórek publicznych,
f) dochodów z majątku Fundacji,
g) odsetek bankowych,
h) nawiązek sądowych,
i) dochodów z działalności gospodarczej,
j) darowizn, spadków, zapisów.
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organów

§ 13.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
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”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników 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) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
Władze Fundacji
§ 14.
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. W przypadku śmierci Fundatora lub jego trwałej niezdolności do
wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem np. z
powodu choroby, obowiązki te, od chwili wystąpienia takiej sytuacji,
wykonywane są przez Radę Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu.
Rada Fundacji

§ 15.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym
Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członkiem Rady Fundacji może być również osoba prawna, która
posiadając jeden głos działa za pośrednictwem osób upoważnionych do jej
reprezentowania.
4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. Rada powołuje i odwołuje członków Rady w głosowaniu tajnym. Uchwała
w przedmiocie powołania nowego członka Rady wymaga, dla swej
ważności, większości ¾ głosów przy obecności co najmniej ¾ aktualnej
liczby Członków Rady i uprzedniego poinformowania Fundatora o
kandydaturze (z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 2 Statutu).
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie
Fundacji.
8. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia okoliczności innych niż wymienione powyżej, jeżeli
uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady.
10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem
prawa zwrotu udokumentowanych kosztów podroży.
11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji
a) nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków
Zarządu.
b) nie mogą zasiadać w Radzie jeśli byli skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
12. 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.
13. Rada
ze
swojego
grona
wybiera
Przewodniczącego
i
Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
przewodniczy zebraniom Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. W
uzasadnionych przypadkach Wiceprzewodniczący Rady zastępuje
Przewodniczącego, na jego pisemne upoważnienie.
14. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
§ 16.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący w terminie dwóch
tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z
ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w ten sposób, że członkowie Rady są
powiadamiani o miejscu, terminie (data, godzina) oraz porządku drogą
elektroniczną (na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej)
lub listownie, co najmniej na 7 dni wcześniej. W ważnych przypadkach
Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia
Rady.
7. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i przyjmą uchwałą
proponowany porządek obrad.
8. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, o
ile Rada nie postanowi inaczej. Członkowie Zarządu Fundacji uczestniczący
w posiedzeniach Rady nie posiadają prawa głosowania.
9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością
głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. O
formie głosowania decyduje Rada Fundacji.
10. Uchwały w przedmiocie powołania lub odwołania Członków Zarządu jak
również wyboru Prezesa Zarządu, o których mowa w § 19 ust. 2 i 3 Statutu,
wymagają dla swej ważności większości 3/4 głosów przy obecności 3/4
aktualnej liczby Członków Rady.
11. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał
Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały obiegowo w trybie
pisemnym
lub
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:
a) połączenia telefonicznego,
b) połączenia wideokonferencyjnego.
Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy
powołania, odwołania oraz zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.
15. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać
zespoły robocze i problemowe.
§ 17
1.Do zadań Rady należy:
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
Opiniowania programów i planów działalności Fundacji.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
7) W sytuacji opisanej w § 14 ust. 2 Statutu – powoływanie i odwoływanie
Członków Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.
8) Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do
kompetencji Rady.
9) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji. Podejmowania uchwał w sprawie
zmiany celu Fundacji lub jej Statutu w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 2
Statutu.
10) Wybór biegłego rewidenta.
11) Podejmowania decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu oraz podpisywanie
z nimi umów.
2.Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 18.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 19.
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu.
2. Funkcje Prezesa Zarządu sprawuje Fundator bądź osoba przez niego
wskazana, której kandydatura została zaakceptowana uchwałą Rady
Fundacji. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 Statutu, funkcje
Prezesa Zarządu sprawuje osoba wybrana przez Radę Fundacji spośród
członków Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w formie pisemnego
oświadczenia. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2 Statutu,
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu
Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z
Fundacja – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu,
odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
7. Prezes Zarządu może zawiesić członka Zarządu w wykonywaniu przez
niego tej funkcji do czasu podjęcia decyzji przez Rade Fundacji.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być
odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwała niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
e) zaistnienia innych niż wymienione, powyżej, jeżeli uniemożliwiają
należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku odwołania, śmierci lub
rezygnacji członka Zarządu.
11.Członkiem Zarządu Fundacji może być osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na trzy miesiące.
2. Prezes Zarządu zwołuje z własnej inicjatywy i przewodniczy posiedzeniom
Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być również zwołane na żądanie
któregoś z członków Zarządu, Fundatora bądź na wniosek Rady Fundacji.
3. W przypadkach, gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich
obowiązków posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa Zarządu. Jego głos w przypadku równej liczby
głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§ 21.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich
niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji.
§ 22.

sprawach

1. Zarząd w szczególności:
1) Kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów oraz jej
wyniki finansowe.
2) Reprezentuje ją na zewnątrz.
3) Wypracowuje strategię działania Fundacji.
4) Uchwala wieloletnie i roczne plany działania Fundacji.
5) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
6) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
7) Przyjmuje subwencje i dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
8) Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji.
9) Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
10) Uchwala regulaminy.
11) Powołuje pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
12) Powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej
organami statutowymi.
13) Przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły.
14) Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i
inne jednostki, placówki Fundacji, określając ich zasięg terytorialny,
przedmiot działalności, organy i ich kompetencje.
15) Zobowiązany jest, co roku do dnia 30 września, przedkładać Radzie
Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

2. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Fundatora. W przypadku, o
którym mowa w § 13 ust. 2 Statutu, zmiany Regulaminu Zarządu zatwierdza
Rada Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 23.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes lub Wiceprezes
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Działalność gospodarcza
§24.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza w kraju i za granicą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§25.
Przedmiotem prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej:
1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B).
2. Działalność wspomagająca edukację.(PKD 85.60.Z)
3. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1).
4. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.(PKD 63.9)
5. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą.(PKD 82.1)
6. Działalność centrów telefonicznych (Call Center) (PKD 82.20.Z).
7. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD
82.30.Z).
8. Działalność fotograficzna(PKD 74.20.Z).
9. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z).
10.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
11.Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z).
12.Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).
13.Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z).
14.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).
15.Pozostała działalność wydawnicza (PKD 59.19.Z).
16.Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.1).
17.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. (PKD 59.2)

18.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).
19.Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).
20.Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
21.Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z).
22.Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z).
23.Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. (PKD
90.01.Z)
24.Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
(PKD 90.02.Z)
25.Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1).
26.Działalność bibliotek (PKD 91.01.A).
27.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
28.Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).
29.Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z).
30.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych artykułów (PKD 46.18.Z).
31.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD
46.49.Z).
32.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.19.Z).
33.Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.61.Z).
34.Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z).
35.Sprzedaż gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD.47.65.Z).
36.Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.71.Z).
37.Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z).
38.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z).
39.Sprzedaż
detaliczna
artykułów
używanych
prowadzona
w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z).
40.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (PKD 47.91.Z).
41.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
42.Obiekty
noclegowe
turystyczne
i
miejsca
krótkotrwałego
zakwaterowania (PKD 55.20.Z).

43.Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe (PKD 55.30.Z).
44.Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z).
45.Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z).
46.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).
47.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD70.22.Z).
48.Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).
49.Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD
78.30.Z).
50.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z).
51.Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z).
52.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).
53.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z).
54.Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD.47.62.Z).

§ 26.
Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarze
służącym realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 27.
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej
„zakładami”.
2. Zakres działania zakładu, uprawnienia i obowiązki dyrektora zakładu,
rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników zakładu ustala Zarząd Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 28.
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator. W przypadku, o
którym mowa w § 14 ust. 2 Statutu decyzje w kwestii zmiany Statutu
podejmuje Rada Fundacji po wysłuchaniu opinii Zarządu.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała
ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

3. Uchwała Rady Fundacji o zmianie celu lub statutu Fundacji wymaga co
najmniej 3/4 głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/4 ogólnej
liczby członków Rady.
Połączenie z inną fundacją
§ 29.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów na warunkach określonych umową obu fundacji.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 30.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego
decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności
wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 31.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 32.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały przy
obecności przynajmniej 3/4 członków Zarządu, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji 3/4 głosów,
przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.
§ 33.
Środki majątkowe Fundacji po uregulowaniu zobowiązań i należności
likwidator przekazuje na cele określone w § 8 Statutu wskazane przez Radę
Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 34.

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez
odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach
i o treści zgodnych z tymi przepisami.
§ 35.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy.

