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STATUT  
Fundacji Promocji Nowej Huty 

dawniej działającej pod nazwą Fundacja Wspierania, Kreowania i Promocji Nowej Huty  

tekst jednolity z dn. 31 grudnia 2020 r. 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja Promocji Nowej Huty zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 
1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu („Statut”). 

2. Fundacja została ustanowiona przez Sebastiana Adamczyka, zam. os. Na Wzgórzach 
15/21, 31-722 Kraków, PESEL: 88112001377, zwanego dalej „Fundatorem”, na 
podstawie oświadczenia w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 
31 października 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Rynku 
Podgórskim nr 12/20, przez asesora notarialnego Marcina Bryłę, zastępcę 
notariusza Andrzeja Mazura, Rep. A Nr 13.140/2012. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

3. Obszarem działania Fundacji jest całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

6. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
i instytucji zbieżną z jej celami. 

7. Fundacja może ustanawiać oddziały, biura i inne jednostki regionalne realizujące jej 
cele statutowe. 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz określonych 
przez Zarząd znaków graficznych, a także odpowiedników nazwy Fundacji 
w językach obcych. 

3. (uchylony). 

 

 

§ 4 
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Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Fundacja została powołana na rzecz realizacji następujących celów:  

1) świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

2) wspieranie twórców młodego pokolenia; 

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa, działalności charytatywnej, w tym także na rzecz innych 
organizacji i osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego lub 
społecznie użyteczną; 

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ; 

5) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6) prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnymi; 

7) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

8) działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

9) wspomagania wypoczynku dzieci i młodzieży; 

10) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 

11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

12) wspierania oraz propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; 

13) wspierania rozwoju turystyki i krajoznawstwa 

14) promocji i organizacji wolontariatu; 

15) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

17) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

18) ratownictwa i ochrony ludności; 

19) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 
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20)   wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) pomoc indywidualnym osobom oraz innym podmiotom w realizacji konkretnych 
projektów artystycznych; 

2) organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem 
i prezentacją nauki, kultury i sportu, w tym wystaw, pokazów, koncertów 
i wydarzeń sportowych; 

3) organizowanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania 
i promocji przedsięwzięć artystycznych; 

4) finansowanie stypendiów dla młodych naukowców, twórców i sportowców oraz 
promowanie ich osiągnięć; 

5) finansowanie wyjazdów zagranicznych dla naukowców, twórców i sportowców 
oraz osób związanych z działalnością Fundacji; 

6) wspieranie działań wydawniczych upowszechniających osiągnięcia nauki i 
kultury; i sportu; 

7) współpracę z instytucjami, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi 
polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele pokrewne celom 
Fundacji; 

8) współpracę z osobami fizycznymi popierającymi cele Fundacji; 

9) aktywizację kulturalną lokalnych grup społecznych, artystycznych i studenckich; 

10) pomoc w ochronie  autorskich i moralnych praw artystów; 

11) organizowanie i współorganizowanie kampanii promocyjnych i reklamowych 
związanych z celami Fundacji; 

12) opracowywanie i udostępnianie materiałów promocyjnych we wszelkiej 
możliwej postaci, służących realizowanym celom Fundacji oraz promocji jej 
działalności; 

13) podejmowanie działań służących dialogowi różnych kultur, grup, środowisk i 
ludzi jak również integracji europejskiej poprzez pokazy, prelekcje, spotkania, 
dyskusje, konferencje, sympozja, zjazdy, widowiska edukacyjne, mediacje, 
warsztaty; 

14) wspieranie aktywności twórców młodego pokolenia w takich dziedzinach 
działalności twórczej jak m .in.: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, film, fotografia, 
sztuki piękne, literatura oraz muzyka; 

15) podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznej, rozwoju rynku pracy, 
edukacji, bezpieczeństwa publicznego, walki z wykluczeniem społecznym , a także 
promocji i ochrony zdrowia oraz sportu i turystyki; 
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16) podejmowanie działań mających na celu rewitalizację dzielnicy Nowa Huta, jej 
promocji, upowszechnienia wiedzy na jej temat oraz rozwoju i pielęgnacji jej dóbr 
kultury i tradycji; 

17) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków krajowych 
i zagranicznych, służących realizacji celów związanych z rozwojem dzielnicy Nowa 
Huta; 

18) realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie kapitału społecznego, 
wspieranie i promocję przedsiębiorczości, wspomaganie lokalnego rynku pracy, 
podnoszenie poziomu edukacji oraz innych przedsięwzięć, mających na celu 
rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych jako społeczeństwa obywatelskiego; 

19) tworzenie oraz wspieranie programów społecznych i gospodarczych oraz innych 
działań i inicjatyw zakładających rozwój Nowej Huty oraz regionu krakowskiego, 
a także podnoszenia jakości życia w tym regionie; 

20) wspieranie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego transportu; 

21) wspieranie rozwoju lokalnej turystyki, wypoczynku i rekreacji, w tym poprzez 
organizację czasu wolnego rodzin, dzieci i młodzieży oraz organizację imprez 
plenerowych; 

22) podejmowanie działań mających na celu wspieranie organizacji i funkcjonowania 
wolontariatu; 

23) doradztwo rodzinne, socjalne, zawodowe, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, 
logopedyczne; 

24) promowanie praw dotyczących rodziny (praw kobiet, praw dzieci, prawa pracy); 

25) aktywizację zawodową bezrobotnych; 

26) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;  

27) organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów m.in. dla organizacji 
pozarządowych, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, przedsiębiorców i pracodawców; 

28) wydawanie publikacji, broszur, informatorów; 

29) współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi; 

30) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych. 

 

§ 7 

Fundacja współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, 
fundacjami krajowymi i zagranicznymi, jak również osobami fizycznymi w zakresie 
objętym działalnością Fundacji. 

 

§ 8 

(Uchylony) 
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§ 9 

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak 
również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych 
zadań lub czynności. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

 

 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przyznany w oświadczeniu woli o 
ustanowieniu Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności 
Fundacji.  

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 1.000 zł 
(słownie:  jeden tysiąc złotych).  

3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

1) funduszu założycielskiego; 

2) darowizn, spadków, zapisów; 

3) dotacji, subwencji i innych form pomocy ze środków publicznych, a także od osób 
fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej; 

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz ze sprzedaży przedmiotów 
i innych dóbr pochodzących z tych źródeł; 

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 

6) odsetek bankowych od funduszu założycielskiego i lokat bankowych; 

7) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. 

 

§ 11 

1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec w sposób 
wyraźny, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności 
Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku 
Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu 
środków nie towarzyszy wyraźne określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może 
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wówczas, gdy w chwili składania 
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi 
spadkowe. 
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§ 12 

1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów 
statutowych Fundacji i bieżące funkcjonowanie Fundacji. 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach 
obcych we właściwych bankach i instytucjach kredytowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 13 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad 
obowiązujących osoby prawne. 

 

§ 14 

Zakazane jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w 
stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, 
z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej 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 w niniejszym paragrafie "osobami bliskimi"; 

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji lub jej 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; 

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów 
Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów 
Fundacji określonych w § 5 Statutu; 

4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy 
Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż stosowane wobec osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

 

§ 15 

Organami Fundacji są: 

1) Zarząd; 

2) Rada; 
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3) Kapituła. 

A. Zarząd Fundacji 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na 
zewnątrz. 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatora. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora. 

 

§ 17 

1. Zarząd składa się z jednego, dwóch lub trzech członków, w tym – Prezesa 
Zarządu. 

2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: 1) Prezes Zarządu  Ireneusz Adamczyk i 2) 
Wiceprezes Zarządu Sebastian Adamczyk. 

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek: 

1) śmierci członka Zarządu, lub 

2) rezygnacji złożonej na piśmie do Rady, lub 

3) odwołania z pełnienia funkcji, lub 

4) utraty praw publicznych, lub 

5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na zasadach wskazanych w art. 18 §2-4 
Ustawy z dnia 15 sierpnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037).  

 

§ 18 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez 
niego członek Zarządu. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków 
Zarządu kompetencji według rodzajów spraw, za których prowadzenie będą 
osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji. 

3. (uchylony); 

4. (uchylony). 

 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, 
a w szczególności:  

1) (uchylony); 

2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

3) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
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4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

5) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu; 

6) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

7) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do 
kompetencji innych organów; 

8) powoływanie stałych lub tymczasowych organów Fundacji realizujących cele 
statutowe. 

 

§ 20 

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień niniejszego Statutu. 

2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów 
przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda 
głosowania tajnego. 

4. (uchylony) 

 

§ 21 

1. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub 
inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu. Wszelkich czynności 
prawnych z członkiem Zarządu dokonuje Prezes Zarządu. 

2. Członkom Zarządu niezatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę 
Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem 
w pracach Zarządu. 

 

B. Rada Fundacji 

§ 22 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z co najmniej 3 (trzech) członków i jest wybierana na pięcioletnią 
wspólną kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który 
kieruje jej pracami. 

3. Członków Rady pierwszej kadencji powołuje Fundator. Członków Rady kolejnych 
kadencji lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 
składu Rady, powołuje swoją uchwałą Rada po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Fundatora. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może 
nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady, lub 
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b) utraty praw publicznych, lub 

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na zasadach wskazanych w art. 18 §2-4 
Ustawy z dnia 15 sierpnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 
1037), lub 

d) śmierci członka Rady. 

6. Członek Rady:  

a) nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z członkiem 
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

c) może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wyłącznie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

 

§ 23 

Do zadań Rady należy: 

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola 
stanu majątkowego Fundacji; 

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz 
udzielanie Zarządowi absolutorium; 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i 
Wiceprezesa Zarządu – za zgodą Fundatora. 

4) (uchylony) 

 

§ 24 

1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, 
bądź na wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 
14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzeniom Rady przewodzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.  
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8. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady będzie przewidywał Regulamin Rady 
Fundacji uchwalony przez Zarząd. 

9. (uchylony) 

 

C. Kapituła Fundacji 

§24a 

1. Kapituła jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. 

2. Fundator wybiera spośród członków Kapituły Przewodniczącego Kapituły, a w razie 
potrzeby również Wiceprzewodniczących.  

3. Członkami Kapituły mogą być wyłącznie osoby zasłużone dla Fundacji, wspierające 
jej działalność, wyznające wartości pokrewne z celami Fundacji. 

4. Członkostwo w Kapitule wygasa na skutek: 

a. rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Kapituły, lub 

b. odwołania członka przez Fundatora, lub 

c. utraty praw publicznych, lub 

d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, lub 

e. śmierci członka Rady. 

5. Członkowie Kapituły Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani 
Rady Fundacji. 

 

§24b 

Do zadań Kapituły należy: 

a. proponowanie i opiniowanie wieloletnich kierunków działania Fundacji; 

b. zatwierdzanie Regulaminu Działalności Kapituły; 

c. wyrażanie opinii w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla Fundacji. 

 

§24c 

1. Posiedzenia Kapituły Fundacji odbywają się stosownie do potrzeb. 

2. Posiedzenia Kapituły zwołuje się na wniosek jej Przewodniczącego. 

3. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Kapituły na wniosek 
co najmniej połowy jej członków lub na podstawie uchwały Zarządu. 

4. O terminie posiedzenia Kapituły Przewodniczący zawiadamia wszystkich jej 
członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Na 
wniosek wszystkich członków termin ten może zostać skrócony. 

 

§24d 
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1. Posiedzeniom Kapituły przewodzi Przewodniczący lub jeden z 
Wiceprzewodniczących. 

2. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 

3. Każdy z członków Kapituły dysponuje jednym głosem. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Kapituły przewidywać będzie Regulamin 
Kapituły uchwalony przez Zarząd. 

  

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji Fundacji 

 

 

 

§ 25 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2. (uchylony) 

3. Oświadczenia woli co do czynności prawnych, których przedmiot przekracza 
wartością 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w imieniu Fundacji 
składa 2 (dwóch) członków Zarządu. 

 

Rozdział VIa. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację 

 

 § 25a 

1. Dla zapewnienia Fundacji niezbędnych środków finansowych, w tym do realizacji 
jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i 
za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność 
gospodarczą wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację przeznaczany 
jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

 

§25b 

1. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 

a. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 80.42.B); 

b. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B); 
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c. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem 

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 

d. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z); 

e. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 

f. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych (PKD 72.20.Z); 

g. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 74.14.A); 

h. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); 

i. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 

j. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z); 

k. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

l. nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); 

m. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 

n. działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 

o. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  (PKD 

90.01.Z); 

p. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych (PKD 

58.12.Z); 

q. drukowanie gazet (PKD 18.11.Z); 

r. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z); 

s. reprodukcja zapisanych nośników (PKD 18.20.Z); 

t. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z); 

u. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów (PKD 46.18.Z); 

v. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

(PKD 46.19.Z); 

w. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

 wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 
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x. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami (PKD 47.99.Z); 

y. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 

z. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 

56.21.Z); 

aa. pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.29.Z); 

bb. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 

cc. wydawanie książek (PKD 58.12.Z); 

dd. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 

ee. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

ff. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

gg. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); 

hh. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 

58.29.Z); 

ii. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

jj. działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z); 

kk. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z); 

ll. działalność związana z dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.13.); 

mm. działalność związana z projekcja filmów (PKD 59.14.Z); 

nn. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 

oo. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostepnych i abonamentowych 

(PKD 60.20.Z); 

pp. projektowanie i programowanie stron internetowych (PKD 62.01.Z); 

qq. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność (PKD 63.11.Z); 

rr. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

 niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); 

ss. działalność związana z organizacją targów, wystaw i konferencji (PKD 

82.30.Z); 
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tt. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(PKD 68.20.Z); 

uu. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z); 

vv. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji (PKD 73.12.A); 

ww. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych (PKD 73.12.B); 

xx. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); 

yy. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach (PKD 73.12.D); 

zz. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 

aaa. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

bbb. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (PKD 78.10.Z); 

ccc. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z); 

ddd. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 

78.30.Z); 

eee. działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A); 

fff. działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B) 

ggg. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A); 

hhh. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); 

iii. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); 

jjj. działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność 

wspomagającą (PKD 82.1.Z); 

kkk. szkoły wyższe (PKD 85.42.B), 

lll. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(PKD 85.51.Z); 

mmm. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)  

nnn. opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z); 

ooo. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); 
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ppp. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 

qqq. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); 

rrr. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z). 

sss. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z); 

ttt. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – (PKD 

96.04.Z); 

uuu. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z); 

vvv. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.64.Z); 

www. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 

77.21.Z); 

xxx. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.64.Z). 

§25c 

1. Działalność gospodarczą prowadzi Fundacja. 

2. Sprawami związanymi z działalnością gospodarczą zajmuje się Zarząd Fundacji 
bądź wyznaczeni przez Zarząd pełnomocnicy, w granicach udzielonego 
umocowania. 

3. Na podstawie uchwały Zarząd wyodrębnia organizacyjnie przedstawicielstwa, 
biura, zakłady i inne placówki prowadzące działalność gospodarczą. 

4. Wszelkie placówki określone w ust. 3 podlegają Zarządowi Fundacji. 

 

 

Rozdział VI. Zmiany Statutu  

 

§ 26 

1. Zarząd może podejmować uchwały o zmianie niniejszego Statutu zwykłą 
większością głosów w obecności wszystkich Członków Zarządu, za zgodą Fundatora, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uchwały w przedmiocie celów Fundacji określonych w §5 oraz nazwy Fundacji 
określonej w §1 ust. 1 Zarząd podejmuje jednomyślnie, za zgodą Fundatora, w 
obecności wszystkich Członków Zarządu. 

 

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji 

§ 27 
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1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku 
temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania 
środków finansowych i majątku Fundacji. 

2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje 
uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych 
organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji. 

 

Rozdział VIII. Połączenie z inną Fundacją 

§ 28 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich 
celów.  

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 
istotnej zmianie którykolwiek z celów Fundacji.  

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym 
jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej za zgodą 
Fundatora. 

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe 

§ 29 

Statut niniejszy staje się obowiązujący i wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania 
Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


