STATUT
FUNDACJI SIÓSTR ŚW. DOMINIKA
z siedzibą w Krakowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA z siedzibą w Krakowie, zwana w dalszej części Statutu
Fundacją, ustanowiona została przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika w Krakowie –
kościelną osobę prawną, posiadającą REGON numer 006228767 oraz NIP numer 677-20-80-427,
zwaną w dalszej części Statutu Fundatorem aktem notarialnym Repertorium A Nr 4078/2017
sporządzonym w dniu 21 lipca 2017 r. przez Notariusza Aleksandra Roweckiego w Krakowie.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§4
Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
pracy i polityki społecznej.
§5
Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.
§6
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§7
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w
językach obcych.
§8
1. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń oraz innych organizacji o podobnym profilu
działania.
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2. Fundacja

może

uczestniczyć

w

spółkach

prawa

handlowego,

w

tym

w

spółkach

z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w przepisach prawa.
3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne - oddziały.
§9
Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
§ 10
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność

odpłatna.

Obie

te

formy

działalności

będą

rachunkowo

wyodrębnione

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
§ 11
Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia honorowe, medale i nagrody i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 12
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego obejmująca:
1) Ochronę i promocję zdrowia,
2) Oświatę i wychowanie oraz edukację,
3) Kulturę i sztukę,
4) Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) Działalność charytatywną,
7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9) Opiekę nad zabytkami,
10) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
11) Ochronę środowiska.
§ 13
Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1. Działalność statutową nieodpłatną, tj:
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1) Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych przez Zgromadzenie,
konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
2) Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich.
3) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym
wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
4) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
5) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji,
spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
6) Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
7) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
8) Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji
celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
9) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10) Działalność wydawniczą i poligraficzną.
11) Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
12) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej,
organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla
działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
13) Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji
2. Działalność statutową odpłatną, tj.
1) Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych prowadzonych przez Zgromadzenie,
konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
2) Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich.
3) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym
wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
4) Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
5) Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji,
spotkań, pokazów teatralnych i filmowych.
6) Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
7) Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież.
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8) Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji
celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika.
9) Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10) Działalność wydawniczą i poligraficzną.
11) Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia.
12) Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej,
organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla
działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
13) Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.

ORGANY FUNDACJI
§ 14
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji.
Fundator
§ 15
Do kompetencji Fundatora należy
1) powołanie i odwołanie członków Rady Fundacji,
2) powoływania i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
3) określanie wynagrodzenia członków Rady Fundacji,
4) uchwalenie na wniosek Rady Fundacji Regulaminu Rady Fundacji,
5) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, połączeniu Fundacji z inną fundacją, likwidacji
Fundacji,
6) przeznaczenie

pozostałych

po

likwidacji

Fundacji

środków

majątkowych

na

cele,

o których mowa w § 12 Statutu.
§ 17
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych.
2. Rada Fundacji nie podlega Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru.
3. Członków Rady powołuje i odwołuje każdorazowo Fundator na czas nieokreślony spośród
członków Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.
4. Rada składa się z trzech członków.
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5. Członek Rady nie może pozostać z członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami
Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. Co najmniej jeden członek Rady musi być członkiem Zarządu Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika
7. Członek Rady może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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.
§ 18
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji i w tym zakresie przeprowadzanie
lub zlecenie przeprowadzenia co najmniej 1 raz na rok kontroli działalności Fundacji
i prowadzonych przez nią ksiąg rachunkowych,
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu
absolutorium,
3) przyjmowanie sprawozdań finansowych Fundacji, oraz podejmowanie decyzji w sprawie
przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub podziału zysku oraz sposobu pokrycia
straty,
4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Fundacji,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany Statutu Fundacji, jej likwidacji oraz
przeznaczenia jej majątku po likwidacji,
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi zmiany celów Fundacji i sposobu realizacji działalności
Fundacji lub opiniowanie takich wniosków Zarządu Fundacji,
7) reprezentowanie Fundacji we wszystkich czynnościach prawnych podejmowanych pomiędzy
Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji,
8) wyrażanie opinii w sprawie utworzenia przez Fundację terenowych jednostek organizacyjnych –
oddziałów,
1) określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz podejmowanie decyzji o
formie zatrudnienia członków Zarządu Fundacji,
2) określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego,

STATUT FUNDACJI …

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym
porządku obrad Rady Fundacji.
4. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
§ 20
1. Rada Fundacji może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa
jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.
5. Uchwała podjęta w sposób określony w ust. 2 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady
Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie jest możliwe w przypadku wyborów
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza.
Zarząd
§ 21
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób będących członkami Zgromadzenia Sióstr św. Dominika,
w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.
2. Liczebność Zarządu ustala Fundator.
3. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa , Sekretarza Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje
Fundator na czas nieokreślony.
4. Członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady
Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
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§ 23
1. Członkowie Zarządu mogą być w dowolnym czasie odwołani przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje ponadto w przypadku:
a) utraty praw publicznych,
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
d) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
e) śmierci członka Zarządu
§ 24
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje społecznie. Mogą też być zatrudnieni w
Fundacji za wynagrodzeniem, na podstawie umowy o prace albo umowy cywilnoprawnej, której
przedmiotem będzie wykonywanie obowiązków członka zarządu .
§ 25
1. Zarząd Fundacji podejmuje działania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji
Rady Fundacji lub Fundatora Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji,
d) uchwalenie regulaminów i aktów wewnętrznych fundacji,
e) ustalanie planów działania Fundacji,
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
g) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
h) przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
i)

podejmowanie decyzji o obejmowaniu udziałów lub akcji spółkach prawa handlowego oraz o
zakładaniu przez Fundację spółek prawa handlowego,

j)

tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych Fundacji
oraz ustalanie zasad ich działania,

k) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
l)

ustanawianie odznak, wyróżnień honorowych, medali i nagród i przyznawanie ich wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym,

m) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej
majątku po likwidacji.
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§ 26
1. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Zarządu o planowanym porządku
obrad Zarządu Fundacji.
3. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Prezesa,
Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu Fundacji.
§ 27
1. Zarządu Fundacji może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu Zarządu obecna jest co
najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni
o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów
oddanych za i przeciw uchwale rozstrzyga głos Prezesa Fundacji, a w razie jego nieobecności
Wiceprezesa.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu Fundacji,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Fundacji lub za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
4. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu Fundacji lub za pomocą
środków porozumiewania się na odległość nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku
obrad na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
5. W przypadku głosowania przez członków Zarządu na piśmie za pośrednictwem innego członka
Zarządu Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość podjęta uchwała jest
ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie jest możliwe w sprawach wniosku o
zmianę Statutu Fundacji, likwidację Fundacji i przeznaczenia jej majątku.
7. Szczegółowy tryb pracy Zarządu Fundacji określa regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez
Radę Fundacji.
§ 28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych
jest każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 29
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w
akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych, a
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także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 (słownie:
jeden tysiąc) złotych.
§ 30
1. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację statutowych celów Fundacji oraz służy pokryciu
kosztów jej utrzymania.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku
publicznego.
§ 31
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności:
a) z dotacji i subwencji,
b) z darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
c) ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,
d) z odsetek i lokat bankowych oraz innych operacji bankowych,
ze sponsoringu,
e) z pożyczek,
f) z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
g) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację na podstawie odrębnych przepisów.
§ 32
1. Decyzje w zakresie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji, wykraczające poza
zakres zwykłego zarządu, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy
sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3. Przyjęcie spadku może następować wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas,
gdy w chwili przyjęcia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 33
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 34
Rachunkowość i ewidencja majątku Fundacji prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami
rachunkowości.
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§ 35
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub składać zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji dla członków Rady
Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu, 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) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Członków Zarządu
i pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) dokonywać zakup towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady,
Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich i po cenach wyższych niż rynkowe.
V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 36
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji jej celów oraz wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione
organizacyjnie i finansowo zakłady. Zasady funkcjonowania zakładów regulują obowiązujące
przepisy i regulacje wewnętrzne Fundacji.
3. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd
Fundacji.
4. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.
5. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności
statutowej oraz na rozwój działalności gospodarczej Fundacji.
§ 37
1. O podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały.
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2. Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, Zarząd Fundacji
określa w uchwale, szczegółowy zakres działalności gospodarczej oraz formę wykonywania
tej działalności.
3. Podęcie przez Fundacji działalności gospodarczej wymaga uprzedniego wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców.
§ 38
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych (PKD 01.43.Z),
2) Chów i hodowla drobiu (PKD 01.47.Z),
3) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z),
4) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt działalność mieszana (PKD 0I.50.Z),
5) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61 .Z),
6) Działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD – 01.63.Z),
7) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
8) Drukowanie gazet (PKD 18.11 .Z),
9) Pozostałe drukowanie (PKD – 18.12.Z),
10) Działalność związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
11) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
12) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD – 18.20.Z),
13) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
14) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11 .Z)
15) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD -Z).
16) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
17) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.63.Z),
18) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
19) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),
20) Pozostała sprzedaż prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
21) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD – 55.10.Z),Obiekty noclegowe turystyki
i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe (PKD – 55.20.Z),
22) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( PKD-56.29.Z)
23) Wydawanie książek (PKD – 58.11 .Z),
24) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
25) Pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z),
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26) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.11.Z),
27) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD –
62.09.Z),
29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD -68.20.Z),
30) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i-medycznego (PKD-71.40.Z),
31) usługi rehabilitacyjne, PKD-8 5.I 4. A,
32) usługi pielęgniarskie i opieki medycznej (PKD-S5.14.C)
33) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD85.5I.Z),
34) Pozostałe formy edukacji artystycznej (PKD 85.5ż.Z),
35) Działalność fizjoterapeutyczna i w zakresie hipoterapii (PKD 86.90.A),
36) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
37) Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci
i dorosłych (PKD 92.34.Z),
38) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.7I.Z),
39) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
VI. JEDNOSTKI TERENOWE
§ 39
1. Fundacja może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, po zasięgnięciu opinii
Rady Fundacji w tym zakresie
2. Zasady tworzenia i sposobu funkcjonowania Oddziałów ustala Zarząd Fundacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zmiany jej celów lub rozwiązania Fundacji
podejmuje Fundator.
§ 41
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel działania Fundacji.
§ 42
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1. Fundacja ulega likwidacji w szczególności:
a) w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
b) w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,
c) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach prawnych.
2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator powoływany i odwoływany przez Fundatora lub w
wypadku jego niepowołania, Zarząd Fundacji.
3. W trakcie likwidacji Fundacji w pierwszej kolejności regulowane są wszystkie zobowiązania
Fundacji.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji, Fundator przeznacza na cele statutowe, o
których mowa w §12.
§ 43
Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.

Statut Fundacji został przyjęty przez Fundatora - w dniu 21 lipca 2017 roku.

Za Fundatora

s. Aleksandra Zaręba
21.07.2017, Kraków
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