
 
 

STATUT FUNDACJI 
Fundacja UNUTERRA 

we Wrocławiu 
 

z dnia 09.01 2019 r. 

 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

 

Fundacja pod nazwą " UNUTERRA " ustanowiona przez: Michała Rawskiego, z siedzibą we 

Wrocławiu, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Kancelaria Notarialna 

Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, za numerem Repertorium  A numer 

75/2019  dnia 09.01.2019 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) i stosuje się do przepisów ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz 

niniejszego statutu. 

 

§2 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§3 
Siedzibą fundacji jest Wrocław. 

 

§4 
Właściwym ministrem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

§5 
1.  Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.  Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 
działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.  Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami. 

 

§6 
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 

2. Oddział ma charakter przedstawicielstwa i nie wykonuje reprezentacji prawnej Fundacji. 

3. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność 
odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy 

działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 

4. Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań 
wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie czyli:  

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

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

wykluczeniem społecznym;  

c) działalności charytatywnej, 

d) ochrony i promocji zdrowia, 

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

g) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 



h) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

6. Działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 

przedstawia się następująco: 

a) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 

b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) 

c) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51 .Z), 

d) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

g) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A) 

h) Działalność paramedyczna (86.90.D), 

i) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E), 

j) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(88.10.Z) 

k) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z) 

l) Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z) 

m) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD. 

94.99.Z). 

 

§7 
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem "Fundacja UNUTERRA" 

2.  Fundacja może używać nazwy skróconej UNUTERRA. 

 

§8 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, 

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

§9 
Czas działania Fundacji jest nieograniczony 

 

 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 
§10 

Fundacja została powołana w celu:  

 

1. działalność na rzecz wspomagania zrównoważonego rozwoju, zmniejszania dysfunkcji i poprawy 

komfortu życia osób zdrowych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

2. wspieranie integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

3. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne; 

4. prowadzenie edukacji, rehabilitacji i terapii w tym z udziałem zwierząt wspomagających edukację, 
rehabilitację, terapię i integrację społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych, chorych, 

starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 

5. upowszechnianie w społeczeństwie dogoterapii/kynoterapii oraz terapii z udziałem innych zwierząt 
jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych 

6. rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli wiedzy na temat niepełnosprawności i dysfunkcji 

oraz sposobów radzenia sobie z nimi; 

7. tworzenie programów terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju; 

8. propagowanie wprowadzania zwierząt w celach edukacyjnych oraz terapeutycznych do różnych 

typów placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, 

ośrodków odwykowych i wszelkich innych placówek, 



9. propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształtowania właściwych postaw do zwierząt 
oraz wpływu zwierząt na przełamywanie barier oraz wspomaganie integracji społecznej a także 

wsparcie w kalectwie, braku wzroku, słuchu, samotności itp. oraz pomoc w dostosowaniu się do 

aktywnego życia w społeczeństwie 

10. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz integrację międzypokoleniową 
11. wspieranie funkcjonowania istniejących oraz tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – 

rehabilitacyjnych oraz integracyjnych, edukacyjnych i wychowawczych 

12. wspieranie i promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz turystyki w tym 

organizowanie wyjazdów integracyjnych, obozów, spotkań, imprez sportowych itp. dla osób 

dorosłych, dzieci i młodzieży 

13. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez wszelkimi zagrożeniami oraz 

poszanowania zasobów naturalnych, promowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii pro-

ekologicznych i pro-środowiskowych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

14. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczeństwa globalnego, inicjowanie i rozwijanie 

współpracy ponad podziałami oraz współistnienia we wszystkich dziedzinach życia na 

jednakowych zasadach, z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji, bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 

orientację seksualną 
 

§11 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Organizowanie, prowadzenie oraz finansowanie zajęć z dogoterapii/kynoterapii lub z udziałem 

innych zwierząt wspomagających edukację, rehabilitację, terapię i integrację społeczną oraz 

zawodową dla osób zdrowych, niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w placówkach opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych, 

ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych ośrodkach pomocy rodzinie, hospicjach, placówkach 

zdrowia i innych realizujących funkcje społeczne 

2. Zbieranie, udostępnianie i finansowanie rozpowszechniania informacji, współcześnie dostępnymi 

środkami, zgodnych z celami fundacji m.in. poprzez działalność wydawniczą, reklamową i 

promocyjną 
3. Informowanie o możliwościach dogoterapii/kynoterapii środowiska lekarzy i pacjentów 

4. Prowadzenia i finansowania w procesie zajęć innych wspomagających metod np. fizjoterapia, 

muzykoterapia, choreoterapia oraz innych alternatywnych form terapii w oparciu o psychologów, 

pedagogów, rehabilitantów i lekarzy, głównie wolontariuszy.  

5. Organizacji, prowadzenia i finansowania grup wsparcia, warsztatów, obozów i imprez 

integracyjnych, kulturalnych, sportowych, wydarzeń artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym w tym również działań integracyjnych.  

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej, organizowanie spotkań, 
wykładów i konferencji 

7. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, władzami samorządowymi oraz 

innymi organizacjami, przedsiębiorstwami i zrzeszeniami przedsiębiorstw krajowych i 

zagranicznych, a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi i handlowymi krajowymi i 

zagranicznymi, instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz z 

osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji, a w szczególności z 

Fundacjami, Ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, 

Świetlicami Środowiskowymi i Klubami również zagranicznymi prowadzącymi podobną 
działalność w zakresie wymiany doświadczeń, wypracowywania nowych metod, organizowania 

wspólnych przedsięwzięć. 
8. Wspieranie, organizowanie i współfinansowanie różnych form pomocy, której celem jest poprawa 

warunków życiowych osób w potrzebie oraz wykluczonych społecznie w tym tworzenie i 

prowadzenie placówek realizujących cele Fundacji takich jak prowadzenie punktów konsutlacyjno 

- terapeutycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów, domów seniora, placówek 

dziennego pobytu, klubów profilaktycznych, świetlic środowiskowych, schronisk, punktów 

pomocy społecznej, punktów konsultacyjno-diagnostycznych 



9. Realizację i współrealizację inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych służących celom Fundacji 

10. Inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć wykorzystujących osiągnięcia naukowe w programach 

regionalnych, krajowych i Unii Europejskiej 

11. Inicjowanie i organizowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie obszaru działania Fundacji 

12. Uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków 

finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji 

13. Prowadzenie i organizowanie działalności doradczej i eksperckiej dla jednostek naukowych, 

organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców 

14. Wspieranie oraz organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz innych zwierząt 

15. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie projektów i inicjatyw mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego, aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego i zwiększanie świadomości ekologicznej 

16. Promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 

 

§12 
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ III 
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 
§13 

Majątek Fundacji stanowi  

- Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000,- zł. (słownie: tysiąc złotych)  

 

oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w 

trakcie jej działania. 

 
§14 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§15 
Dochody Fundacji pochodzą z: 

 

a) odpłatnej działalności pożytku publicznego 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) subwencji osób trzecich, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, w tym uzyskiwanych w drodze 

wykorzystania instrumentów finansowych, 

f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację (w przypadku decyzji Zarządu o 

rozpoczęciu działalności gospodarczej). 

g) innych wpływów i dochodów 

 

§16 
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§17 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd 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. 

 

§ 18 



1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w 

stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników 

Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni 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”. 

 

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków 

Rady Fundacji, pracowników Fundacji, 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. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, 

członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

 
§19 

1.  Organami Fundacji są: 
a)  Rada Fundacji, 

b)  Zarząd Fundacji 

 

2.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą 
jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą 
działalnością. 

 

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

 

RADA FUNDACJI 
 

§20 
1.  Rada Fundacji jest organem  nadzorującym Fundację i opiniującym jej działania. 

2.  W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 4 osób, powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat. 

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Rady 

Fundacji. 

4.  Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji. Zapisy 

§27 ust. 3 lit. a - e.   stosuje się odpowiednio. 

 
§21 

Do Rady Fundacji należy: 

a)  nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, 

b)  występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 

c)  opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, 

d)  wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 

e)  uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, 

f)  ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji, 

g)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu 

absolutorium, 

h)  zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych  Fundacji. 

 

§22 



Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i 

sekretarza Rady Fundacji. 

 

§23 
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie 

rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel  i/lub członek Zarządu 

Fundacji w celu składania wyjaśnień. 
 

§24 
1. 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 a w 

razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego. 

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 

Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. 

 

§25 
 Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.  

 

§26 
1.  Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

2.  Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 
 

§27 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat 

przez Fundatora. Po śmierci Fundatora Zarząd Fundacji powoływać będzie Rada Fundacji. 

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu. 

3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: 

a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu, 

b. choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

c. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 

d. nienależytego wypełniania funkcji członka, 

e. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

4. Umowy pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją w imieniu Fundacji podpisuje Fundator lub 

działająca na podstawie jego pełnomocnictwa osoba. 

 

§28 
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora. 

 

§29 
W wypadku zarządu wieloosobowego Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów. 

 

§30 
1.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.  Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji. 

 
§31 

Zarząd Fundacji: 

a) reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, 

c) ustala zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku  publicznego w 

drodze uchwały 

d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 



e) sprawuje zarząd nad jej majątkiem, 

f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników 

Fundacji, 

h) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych, 

i) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, 

j) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, 

k) powołuje kierowników, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów. 

 

§32 
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes samoistnie, a w przypadku Zarządu 

wieloosobowego Prezes  samoistnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. 

 

§33 
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana 

jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

§34 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

§35 
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. 

3. Członek zarządu ( w tym Prezes)  może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego 

stosunku prawnego. 

 

§36 
1.  Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd. 

 

ROZDIAŁ V  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  

 
§37 

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

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2.  Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione jednostki 

organizacyjne (zakłady), bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może 

polegać także na uczestnictwie w innych podmiotach, w tym - spółkach prawa handlowego w 

zakresie: 

• Pozostałe drukowanie (18.12.Z) 

• Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (18.13.Z) 

• Introligatorstwo (18.14.Z) 

• Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z) 

• Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z) 

• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z) 

• Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z) 

• Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z) 

• Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (47.62.Z) 

• Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z) 

• Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z) 

• Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z) 



• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z) 

• Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) 

• Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z) 

• Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z) 

• Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A) 

• Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z) 

• Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z) 

• Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z) 

• Wydawanie książek (58.11.Z) 

• Wydawanie gazet (58.13.Z) 

• Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14.Z) 

• Działalność wydawnicza pozostała (58.19.Z) 

• Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z) 

• Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z) 

• Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(59.13.Z) 

• Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z) 

• Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) 

• Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) 

• Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 

• Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z) 

• Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(62.09.Z) 

• Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
(63.11.Z) 

• Działalność portali internetowych (63.12.Z) 

• Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(63.99.Z) 

• Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z) 

• Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z) 

• Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) 

• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 

• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (66.19.Z) 

• Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z) 

• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z) 

• Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) 

• Działalność prawnicza (69.10.Z) 

• Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z) 

• Działalność w zakresie architektury (71.11.Z) 

• Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) 

• Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 

• Działalność agencji reklamowych (73.11.Z) 

• Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 

• Działalność fotograficzna (74.20.Z) 

• Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) 

• Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.90.Z) 

• Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

(78.10.Z) 

• Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z) 

• Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z) 



• Działalność agentów turystycznych (79.11.A) 

• Działalność pośredników turystycznych (79.11.B) 

• Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 

• Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z) 

• Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z) 

• Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z) 
• Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) 

• Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 

• Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z) 
• Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z) 

• Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z) 

• Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (94.11.Z) 

• Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z) 

 

2.  Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być 
przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

3.  Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje 

Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność i jest obowiązany uzyskać stosowne 

zezwolenia w wypadku ich wymagania przez prawo.. 

4.  Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 
5.  Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane 

zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU 

 
§38 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji. Po 

śmierci Fundatora zmiany statutu Fundacji dokonywane będą przez Radę Fundacji. 

 
ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§39 
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 
Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. 

 

§40 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 


