
TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone  
uchwałą nr 1/2016/RF Rady Fundacji z dnia 19 października 2016r.  

 
 
 

Statut Fundacji "Nowa Galicja" 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
      § 1 

 
Fundacja pod nazwą Fundacja "Nowa Galicja" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę 
Pasiut, zam. Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz, nr PESEL 84110816207 zwaną dalej Fundatorem, 
aktem notarialnym przed notariuszem Bartłomiejem Celewiczem w Kancelarii Notarialnej w 
Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 20, za nr repertorium "A" 3037/2014 dnia 11 czerwca 2014 r., 
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego 
statutu. 
 

§ 2 
 

1. Siedzibą  Fundacji jest Librantowa. 
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 także poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.    
4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek. 
5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.  
 

§ 3 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju. 

 
§ 4 

 
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
2. Fundacja może posługiwać się własnym logo. 
 

§ 5 
 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 
 
 
 
 



Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 6 

Celem działania Fundacji jest: 
1. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i ponad lokalnych, samorządnych wspólnot, 

organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w 
różnych dziedzinach życia społecznego, takich jak: edukacja, nauka, kultura, sport, informacja, 
integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc 
społeczna, charytatywna i humanitarna itp., poprzez: 
a.  tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów i krajów, 
b. sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów i krajów, 
c. promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów  i krajów, 
d. oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej, 
e. poprawę produktywności gospodarki, wydajności pracy, rozwoju przedsiębiorczości, 
f. rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności, 
g. kreowanie i wdrażanie  innowacji, ułatwianie dostępu do najnowszych technologii, 
h.  budowę i umacnianie społeczeństwa informacyjnego, 
i. zwiększanie poziomu wiedzy i wzrostu jakości kształcenia społeczeństw, 
j. rozwój zasobów ludzkich, zawodowych i reorientacja zawodowa, 
k. ochronę środowiska, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki. 

 
2. Wyrównywanie szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, takich jak: 

mniejszości, niepełnosprawni, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub 
terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo poprzez: 
a. przeciwdziałanie marginalizacji regionów i krajów, 
b. eliminowanie nierówności  pomiędzy kobietami i mężczyznami, 
c. wspieranie grup społecznych o specjalnych potrzebach, 
d. wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych. 

 
3. Wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju demokracji, rynku, edukacji, 

nauki, kultury, sportu, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i 
humanitarnej. 

 
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli poprzez: 

a. zwiększenie zaangażowania obywateli w działania na rzecz regionu i środowiska lokalnego  
w podmiotach ekonomii społecznej, w szczególności w organizacjach pozarządowych,  

b. zwiększenie uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji mających wpływ na rozwój 
ich regionu,  

c. zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności 
obywateli w zakresie przedsiębiorczości,  

d. zwiększenie wiedzy i umiejętności skutecznego działania, samoorganizacji oraz aktywności 
sektora ekonomii społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych. 

 
5.  Upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych poprzez 

programy badawcze, informacyjne i wydawnicze. 
 
6.    Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez: 

a. prowadzenie  pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 



b. prowadzenia przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym  
niepełnosprawnych,             

c. organizację szkoleń dla osób bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych) w celu rozwoju   
ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności  
gospodarczej, uzyskania  lub zmiany zatrudnienia. 

   
7.   Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 
8.  Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli.   
9. Wspieranie działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia, konkurencyjności 

obszarów wiejskich. 
10. Prowadzenie i wspieranie  działań na rzecz rozwoju edukacji nauki, oświaty i wychowania oraz 

szkolnictwa wyższego. 
11. Upowszechnianie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
12. Promowanie innowacyjnego podejścia  do edukacji i doskonalenia zawodowego. 
13. Promocja i organizacja wolontariatu. 
14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 

szczególności społecznej.  
15. Reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 
16. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania 

na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
17. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
18. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
19. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości. 
20. Wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności a także rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej. 
21. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 
22. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 
23. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
24. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 
25. Promocja produktów lokalnych oraz przedsiębiorczości lokalnej poprzez m. in. działalność 

inkubatorów (np. kuchennego, przedsiębiorczości, innowacji, itp.) 
26. Promocja produktów lokalnych oraz idei przedsiębiorczości lokalnej poprzez                                

m. in. działalność inkubatorów (np. kuchennego, przedsiębiorczości, innowacji, itp.) 
 

§ 7 
 

 Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez: 
1. organizowanie i prowadzenie Biura Fundacji, 
2. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów 

edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i targów i innych przedsięwzięć o charakterze 
edukacyjnym i popularyzatorskim, 

3. organizowanie, prowadzenie i finansowanie prac naukowo-badawczych, 
4. utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami w Polsce i za granicą, 
5. fundowanie stypendiów, 
6.  udzielanie innego finansowego i rzeczowego wsparcia osobom i instytucjom, 
7. opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji 

przyrodniczych, opinii, 
8. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i reklamowej, 



9. doradztwo oraz tworzenie banków informacji, 
10. poradnictwo prawne, 
11. promocję, wsparcie technicznie, szkoleniowe, informacyjnie oraz finansowe Podmiotów 

Ekonomii Społecznej, w szczególności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, 
12. promocję, wsparcie technicznie, szkoleniowe, informacyjnie oraz finansowe inicjatyw 

obywatelskich oraz społeczności lokalnych a także wspieranie osób pragnących rozwiązywać 
problemy społeczne i podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego, 

13. pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia, znajdującym się w szczególnej sytuacji, w 
szczególności: osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i bezrobotnym, dzieciom i młodzieży, 

14. upowszechnianie informacji o podmiotach ekonomii społecznej, 
15. integrację sektora ekonomii społecznej, w szczególności sektora pozarządowego oraz 

wspieranie i promocję współpracy międzysektorowej, 
16. działania w zakresie zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej obywateli, 
17. inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji, kultury, sportu, ekologii, 
18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
19. zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie badań w obszarach 

działalności Fundacji, 
20. prowadzenie niezawodowej, nieformalnej edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
21. działania w zakresie rehabilitacji zawodowej i (lub) społecznej osób niepełnosprawnych, 
22. prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych, 
23. budowa i utrzymywanie sieci dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych, 
24. produkcja wyrobów lokalnych. 

 
 

§ 8 
1. Statutowa działalność Fundacji, o której mowa w § 7 Statutu jest działalnością pożytku 

publicznego prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna. 
2.  Jednakże działalność określona w § 7 może mieć także charakter odpłatny. Decyzję w 

sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z 
wyodrębnionych w § 7 zakresów podejmuje zarząd w drodze uchwały. 

3. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego jest odrębnie 
ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

 
§ 9 

Fundacja realizuje swoje zadania we współpracy z: 
1. Administracją państwową i władzami samorządowymi,   
2. Jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją publiczną, 
3. Instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami stawiającymi sobie 
podobne bądź zbieżne cele z celami Fundacji, 
4. Europejskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, rządowymi i 
organizacjami pozarządowymi, których celem jest wsparcie strukturalne, finansowe, 
gospodarcze, kształceniowe regionów w Europie Środkowej i Wschodniej, 
5. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczyniać się 
do realizacji celów Fundacji, 
6. Szkołami średnimi i wyższymi, 
7. Osobami fizycznymi chcącymi działać publicznie i mogącymi wpłynąć pozytywnie na 
realizację celów, które stawia sobie Fundacja. 

 



§ 10 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 
 
 

Rozdział III 
Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 11 

 
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1 200,00 złotych (słownie: 
tysiąc dwieście złotych), z czego 1.000 złotych (slownie: tysiąc złotych) jest przeznaczony na 
działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości 
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania. 

§ 12 
 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

§ 13 
Dochody Fundacji pochodzą z: 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji od osób trzecich, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, 
5. odsetek bankowych, 
6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej, 
7. działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Fundację. 
 

§ 14 
 

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na cele statutowe, jak też na pokrycie 
niezbędnych kosztów tej działalności. 

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą 
ofiarodawcy. 

4. Fundacja nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. 

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

 
§ 15 

 
1. Fundacja może tworzyć spółki, nabywać akcje lub udziały w spółkach. 
2. Fundacja może tworzyć podmioty umożliwiające realizację jej celów statutowych. 

 
 



§ 16 
 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
3. Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Fundacji. Dopuszczalne jest 
wprowadzenie w Fundacji obrotu gotówkowego (kasy) . 

Rozdział IV 
Organy  Fundacji 

 
§ 17 

 
Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

§ 18 
 

Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.  
 

§ 19 
 
1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. W takim przypadku powołuje 
siebie w skład Rady lub Zarządu. 
2. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka organu Fundacji. W 
takim przypadku jego członkostwo wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie 
pozostałym członkom organu, którego jest członkiem. 
 

 
Oddzial 1 

Rada Fundacji 
 

§ 20 
  
1. Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym 
mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 
2. Rada składa się z 2 - 5 członków, powołanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. 

 
§ 21 

 
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady. 
2. Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku: 
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady, 
d. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 
funkcji, 
e. niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok lub przez trzy kolejne 



posiedzenia Rady, 
f. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady, 
g. istotnego naruszenia postanowień statutu. 
3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą 
Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady. 
4. W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą 
niezdolność Fundatora do wykonywania jego uprawnień wynikających ze statutu, członkowie Rady 
są powoływani do składu i odwoływani ze składu Rady głosami pozostałych członków Rady. 
 

§ 22 
 

Do Rady należy: 
1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, 
2. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 
3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
5. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu 
absolutorium, 
7. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu, 
8. inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady. 
 

§ 23 
 
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Rada 
może wybrać również Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. 
2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności. 

 
§ 24 

 
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z 
jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 składu Rady nie rzadziej jednak, niż raz 
w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym. 
3. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady. 
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał 
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej. 
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 
Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. 
6. Każdy członek Rady ma jeden głos. 

 
§ 25 

 
1. Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak 
i stosunki cywilnoprawne. 
2. Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator. 
3. W przypadku śmierci lub choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą 
niezdolność Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, wynagrodzenie 



członków Rady ustala Zarząd. 
 

Oddział 2 
Zarząd Fundacji 

 
§ 26 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z 2-5 członków, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony. 

 
§ 27 

 
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu. 
2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadkach określonych w § 21 ust. 2 
statutu. 
3. W przypadku odwołania lub śmierci członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu za zgodą 
Rady mogą dokonać uzupełnienia składu Zarządu. 
 

§ 28 
Zarząd Fundacji: 
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, 
3. sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie, 
4. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 
5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
6. zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 i 3 oraz § 31 ust. 2 

Statutu, 
7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
8. podejmuje decyzję o przystąpieniu Fundacji do spółek, 
9. występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, 
10. podejmuje uchwałę o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego, 
11. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezstrzeżonych do kompetencji Rady. 
 

§ 29 
 
1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.   
2. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności. 
 

§ 30 
 
1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż dwa razy w roku.  
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem 
poleconym. 
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy czlonkowie Zarządu. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał 
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Prezesa Zarządu lub 
Wiceprezesa Zarządu. 
5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa 



Zarządu. 
6. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. 

§ 31 
 
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i 
stosunki cywilnoprawne. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytulu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Fundator. 
3. W przypadku śmierci lub choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność 
Fundatora do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, wynagrodzenie członków Zarządu 
ustala Rada.  
  
 

Rozdzial V 
Sposób reprezentacji 

 
§ 32 

 
a. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. 
b. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu lub 

Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.  
c. W stosunkach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

może składać jednoosobowo inny członek Zarządu albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą 

Zarządu. 

d. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania. 

e. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawach zobowiązań finansowych (zawierania umów) 
przekraczających jednostkowo wartość 50 000 zł wymagają zgody Rady Fundacji. 
 

 
Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 
 

§ 33 
 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, działalność gospodarczą. 
2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej obejmuje: 
a. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
b. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  
zarządzania, 
c. 73.1 Reklama, 
d. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 
e. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
f. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej          
niesklasyfikowana, 
g. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 
h. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 
i. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników, 
j. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, 



k. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 
l. 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność  
wspomagającą, 
m. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 
n. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura, 
o. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 
p. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
q. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, 
r. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 
s. 85.5 Pozaszkolne formy edukacji 
t. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
u. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
v. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 
w. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
x. 58.11.Z Wydawanie książek, 
y. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 
z. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń   
i funduszów emerytalnych, 
aa. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
bb. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
cc. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
dd. 86.90.Z Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, 
ee. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 
ff. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
gg. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych, 
hh. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 
ii. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych, 
jj. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 
kk. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
ll. 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

mm. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

nn. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

oo. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

 
3. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą 
być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 
4. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz zakresie tej działalności podejmuje 
Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. 
5. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 
6. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 
wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy 
prawa. 

 
 



 
Rozdzial VI 

Zmiana statutu 
 

§ 34 
 

Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 
 

 
Rozdzial VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 35 
 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji przy 
obecności co najmniej połowy członków. 

 
§ 36 

 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Rada Fundacji przy obecności co najmniej 
połowy czlonków. 
3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Rada 
Fundacji przeznaczy je na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach. 
 

§ 37 
 
W przypadku śmierci albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność 
Fundatora  do wykonywania uprawnień wynikających ze statutu, jego uprawnienia przewidziane w 
statucie wykonuje Rada Fundacji, chyba że statut stanowi inaczej. 
 


