
STATUT FUNDACJI  

FUNDACJA EDUKACJA I INTEGRACJA POKOLEŃ 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Fundacja pn. Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została 

aktem notarialnym (repertorium A nr 4666 / 2021) sporządzonym przez zastępcę notarialnego Konrada 

Szumińskiego uprawnionego zastępcę notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej w siedzibie 

Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3 w dniu 28.10.2021 roku 

przez Fundatorów: Joanna Agnieszka Wieczorek i Maciej Kubiak (zwanych dalej: „Fundatorami”). 

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, postanowień 

niniejszego statutu, a także innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.    

§2 

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Edukacja i Integracja Pokoleń 

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Poznań. 

 §3  

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie służącym właściwemu realizowaniu 

swoich celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z poszanowaniem prawa obowiązującego na terenie, na 

którym podejmuje swoje działania. 

§4 

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony. 

§5 

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez 

Fundatorów (jednomyślnie, w drodze uchwały). 

§6 

Do wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, w 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

§7 

Nadzór nad Fundacją należy do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

§8 

Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele 

i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji. 



Rozdział II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§9 

Celem Fundacji są: 

a) wszechstronna działalność edukacyjna, w tym działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, oświaty i wychowania; 

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

d) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

g) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

h) działalność charytatywna; 

i) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

j) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

k) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

l) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

m) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

n) turystyka i krajoznawstwo; 

o) działalność na rzecz ekologii i ochrony przyrody; 

p) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

q) promocja i organizacja wolontariatu; 

r) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

§10 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a) prowadzenie instytucji i inicjatyw edukacyjnych umożliwiających rozwój intelektualny, 

społeczny, przedsiębiorczy i technologiczny; 

b) tworzenie materiałów edukacyjnych; 

c) organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych; 

d) prowadzenie programów aktywizacyjnych i integrujących pokolenia; 

e) organizowanie konferencji, seminariów, programów związanych z rozwojem inicjatyw 

edukacyjnych, przedsiębiorczych, kulturalnych i narodowych; 

f) organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń i różnego rodzaju wydarzeń dla osób starszych; 

g) zakładanie i prowadzenie dziennych domów opieki, klubów seniora oraz miejsc spotkań osób 

starszych; 

h) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, 

organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami 

fizycznymi, działającymi w zakresie pomocy środowiskom wykluczonym, bądź osobom i 

instytucjom wymagających wsparcia; 



i) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej 

oraz profilaktyce zdrowotnej; 

j) promowanie oraz tworzenie inicjatyw wspierających zdrowie psychiczne; 

k) podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie 

zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy i 

innych zjawisk powodujących wykluczenie; 

l) inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego i 

ekologii od szczebla lokalnego po szczebel globalny; 

m) promowanie i wspieranie inicjatyw służących powstawaniu kultury i sztuki; 

n) organizowanie i prowadzenie kolonii, półkolonii, obozów rekreacyjnych i sportowych oraz 

wycieczek dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów; 

o) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie 

obywatelskim; 

p) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji oraz 

przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom, instytucjom oraz osobom fizycznym, które 

wymagają pomocy; 

q) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących 

działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń; 

r) promocję oraz rozpowszechnianie w Internecie oraz w innych środkach masowego przekazu 

informacji oraz treści związanych z działalnością Fundacji; 

s) skupianie wokół idei Fundacji ludzi, w tym w szczególności młodzieży, seniorów, wolontariuszy 

oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych, przedsiębiorczych i naukowych, 

przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz 

organizowanie konferencji i seminariów wspierających i promujących realizację celów 

Fundacji; 

t) udzielanie pomocy w formie rzeczowej lub finansowej, a także w formie pomocy 

organizacyjnej osobom i instytucjom, których przypadki są zbieżne z realizacją celów Fundacji; 

Rozdział III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§12 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

wymieniony w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

2. Majątek Fundacji, w tym przychody Fundacji, przeznaczone są na realizacje ̨celów statutowych 

oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.  

§13 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§14 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1. Darowizn, spadków i zapisów; 

2. Subwencji i dotacji, 

3. Dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych; 

4. Dochodów z organizacji konferencji i szkoleń; 

5. Dochodów z organizacji imprez, wypoczynku, kolonii i innych form rekreacji; 



6. Dochodów z prowadzenia działalności edukacyjnej, twórczej, sportowej i kulturalnej; 

7. Dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego; 

8. Odsetek i depozytów bankowych; 

9. Dochodów z nabytych praw majątkowych; 

10. Dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych; 

11. Dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach; 

12. Dochodów z działalności gospodarczej; 

13. Innych źródeł dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

§15 

1. Dochody Fundacji wymienione w §14 przeznaczone są na realizację celów Fundacji. 

2. Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki 

majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystywane w określony sposób. Zarząd Fundacji 

może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, 

subwencji, spadków lub darowizn bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, 

subwencje, spadki lub darowizny zostały już przyjęte. 

3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 

przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 

5. Fundacja przyjmuje spadek tylko w przypadku, gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest wykazane, że stan czynny spadku znacznie 

przewyższa długi spadkowe. 

§16 

1. Fundacja może przyznawać i nadawać tytuły, odznaki i medale honorowe osobom fizycznym 

lub prawnym za szczególne osiągnięcia i zasługi w realizacji statutowych celów Fundacji.  

2. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej tzw. ułomne osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji zapisu, darowizny lub 

subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej, 

uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji. 

3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej tzw. ułomne osoby prawne, które przekazują na rzecz Fundacji dowolne darowizny 

oraz środki pieniężne uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Darczyńcy Fundacji. 

§17 

Tytuł Mecenasa Fundacji ma charakter osobisty. 

Rozdział IV 

FUNDATORZY I ORGANY FUNDACJI 

§18 

1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie uchwał. Fundatorzy podejmują uchwały na 

wniosek pozostałych organów Fundacji lub z własnej inicjatywy.  

2. Uchwały Fundatorów zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich Fundatorów 

uprawnionych do głosowania. 



3. Uchwały są podejmowane przez Fundatorów na posiedzeniach, które mogą być zwołane przez 

któregokolwiek z Fundatorów (zawiadomienie o terminie posiedzenia musi zostać przekazane 

na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia; 

zawiadomienie może być przekazane w dowolnej formie, w tym w szczególności listem 

poleconym, za pośrednictwem wiadomości e-mail). Fundatorzy mogą podejmować uchwały  

bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden Fundatorów nie zgłosi 

sprzeciwu co do takiej formy głosowania (zarządzić głosowanie pisemne nad uchwałą może 

zarządzić którykolwiek z Fundatorów, przesyłając drugiemu Fundatorowi uchwałę, która ma 

zostać podjęta, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem oddania 

głosu). 

4. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji albo Rady Fundacji.  

5. Do kompetencji Fundatorów należy:  

a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,  

b. nadawanie statusu Mecenasa Fundacji, Darczyńcy Fundacji oraz innych tytułów, 

c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,  

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie 

członkom tych organów absolutorium z działania.  

§19 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji  

2. Rada Fundacji. 

§20 

1. Członków Zarząd powołują i odwołują Fundatorzy w drodze uchwały.  

2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji składa się z 2 lub większej ilości osób, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa 

Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i 

reprezentuje ją na zewnątrz. 

5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie. 

6. Kadencja członka Zarządu Fundacji trwa pięć lat.  

7. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu, a w przypadku gdy rezygnacja 

dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Przewodniczącego Rady, 

b. odwołania przez Fundatorów, 

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

d. śmierci członka Zarządu. 

9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

10. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

któregokolwiek z Fundatorów, nie rzadziej jednak niż, raz na 6 miesięcy w danym roku. 

11. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy 

czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków 

uprawnionych do głosowania, w tym każdorazowo co najmniej Prezesa Zarządu lub 



Wiceprezesa Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w 

przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. 

§21 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i 

udzielanie pełnomocnictw do dokonania takich czynności; 

2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

3. realizacja celów statutowych; 

4. określanie kierunków i programów działań służących do realizacji celów Fundacji; 

5. zarządzanie funduszami i majątkiem Fundacji; 

6. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych dóbr ujętych w §14 Statutu. 

7. tworzenie funduszy i określanie zasad zarządzania nimi; 

8. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów, 

9. przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Fundacji oraz zatwierdzanie bilansów za 

każdy rok działalności Fundacji; 

10. powoływanie biur krajowych i zagranicznych oraz minowanie ich kierowników; 

11. ustalanie sposobu i wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej. 

§22 

1. Rada Fundacji (dalej jako: Rada lub zamiennie Rada Fundacji)  stanowi statutowy, kolegialny 

organ nadzoru odrębny od Zarządu Fundacji i niepodlegający mu w zakresie wykonywania 

kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

2. W skład Rady wchodzi od co najmniej 2 członków powoływanych i odwoływanych przez 

Fundatorów na czas nieokreślony (w tym każdorazowo co najmniej Przewodniczący Rady i 

Wiceprzewodniczący Rady). Fundatorzy ustalają również liczbę osób wchodzących w skład 

Rady. 

3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich obowiązków. 

4. Członkowie Rady: 

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

a. odwołania przez Fundatorów, 

b. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady, a gdy rezygnacja dotyczy 

Przewodniczącego Rady na ręce któregokolwiek z Fundatorów, 

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

d. śmierci. 

6. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. 

7. Do kompetencji Rady Fundacji należy między innymi: 

a. rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych 

Fundacji, a także sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie 

Fundatorom raportu z badania tych sprawozdań;  

b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji; 



c. opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich 

realizacji; 

d. dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych; 

e. nadzór nad pracą Zarządu Fundacji; 

f. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji lub Fundatorów. 

8. W celu wykonywania powyższych kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do 

zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji lub jej 

pracowników sprawozdań i wyjaśnień. 

9. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 

Fundacji. 

10. Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

11. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 

któregokolwiek z Fundatorów, bądź na wniosek Zarządu lub Członka Rady – zgłoszony 

Przewodniczącemu na piśmie. W razie nieobecności lub niemożności zwołania posiedzenia 

przez Przewodniczącego Rady, zwołuje je Wiceprzewodniczący Rady lub upoważniony przez 

Przewodniczącego Rady członek Rady Fundacji. 

12. Jeżeli Przewodniczący Rady (lub Wiceprzewodniczący Rady) nie zwoła, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku, posiedzenia Rady z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, 

prawo jego zwołania przysługuje osobie, która wystąpiła z wnioskiem. 

13. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane co najmniej raz w roku. 

14. Zawiadomienia o terminie posiedzenia osoba dokonująca zwołania posiedzenia Rady , przesyła 

do wszystkich członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazane uprzednio 

przez członków Rady adresy e-mail), co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

Rozdział V 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

§23 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji (we wszystkich sprawach) uprawnionych jest co 

najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym każdorazowo co najmniej Prezes 

Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 

Rozdział VI  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

§24 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Działalność ́gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z  

niej uzyskany przeznaczany jest wyłącznie na finansowanie statutowych celów Fundacji.  

3. Fundacja może nabywać ́nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować środki 

finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych.  

4. Fundacja może prowadzić ́w kraju i za granica ̨działalność ́gospodarcza ̨włącznie w rozmiarach 

służących realizacji jej celów statutowych, zgodna ̨z obowiązującymi przepisami prawa.  



5. Fundacja może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego. 

Przedmiot odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa Zarząd w formie 

uchwały.   

§25 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:  

a. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

b. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację  

c. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

d. PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

e. PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

f. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych  

g. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 

h. PKD 82.30.Z – Działalność  związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

i. PKD 79.12.Z – Działalność  organizatorów turystyki 

j. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet  

k. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

l. PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna  

m. PKD 13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych  

n. PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie  

o. PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji  

p. PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach  

q. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami  

r. PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania  

s. PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering)  

t. PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  

u. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność  

v. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  

w. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi  

x. PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych  

y. PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych  

z. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej  

aa. PKD 92.00.Z – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi  

bb. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  



cc. PKD 90.02.Z – Działalność  wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

dd. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

ee. PKD 58.11 – Wydawanie książek   

ff. PKD 58.11.Z – Wydawanie książek 

gg. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza 

hh. PKD 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 

ii. PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

jj. PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

kk. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem 

ll. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

mm. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

nn. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

oo. PKD 51.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

pp. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

qq. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania 

rr. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

ss. PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe 

tt. PKD 85.31.B – Licea ogólnokształcące 

uu. PKD 85.32.A – Technika 

vv. PKD 85.32.B – Branżowe szkoły I stopnia 

ww. PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 

xx. PKD 85.41.A – Szkoły policealne 

yy. PKD 85.42.Z – Szkoły wyższe  

zz. PKD 85.59A – Nauka języków obcych 

aaa.  PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna 

bbb. PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 

wieku i osób niepełnosprawnych 

ccc. PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

ddd. PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona między innymi w formie wyodrębnionej – 

przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.  

3. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.  

4. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza, stanowi działalność dodatkową w 

stosunku do działalności statutowej Fundacji (działalności pożytku publicznego) wynikającej z 

postanowień statutu.  

Rozdział VII 

ZMIANA CELU I STATUTU FUNDACJI 

§26 

1. Zmiany statutu dokonują Fundatorzy w formie uchwały. Zmiana może dotyczyć także celów 

Fundacji. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu zapada jednomyślnie przy obecności wszystkich 

Fundatorów uprawnionych do głosowania. 



Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§27 

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

§28 

Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Połączenie z inną 

fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§29 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku, a także po 

osiągnięciu celów statutowych Fundacji. 

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały. 

Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd w formie uchwały.  

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 

ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym 

placówkom wskazanym przez Zarządu Fundacji. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwego ministra. 

5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 

31.12.2021r. 

6. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów lub utraty lub ograniczenia zdolności do 

czynności prawnych przez wszystkich Fundatorów, kompetencje zastrzeżone w niniejszym 

statucie dla Fundatorów, będą wykonywane przez Radę Fundacji (z wyjątkiem kompetencji do 

zasiadania w organach Fundacji). 

 

 

Fundatorzy: 

 

Joanna Wieczorek           

 

 

Maciej Kubiak            
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