STATUT
Fundacji Jedność

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. „Fundacja Jedność” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Mirko
Fernandeza Sancheza i Rafaela Alfaro Alvarado zwanych dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Agatą Salamon w Kancelarii
Notarialnej w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56 w dniu 29.11.2016 r., wpisanym do
repertorium A Nr 926/2016
2. Fundacja może używać odpowiednika nazwy Fundacji w językach obcych, w tym:
1)

w języku hiszpańskim: "Unidad Fundación "

2)

w języku angielskim: "Unity Foundation "

3. Fundacja działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 40 z późn zm.) – dalej: ustawa o fundacjach,
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U. 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) - dalej: ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) oraz niniejszego Statutu.
§2.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3.
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz
ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w §10. Działalność
ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą, zgodnie z zapisami §26 działalność
gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.
4. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej, odpłatnej działalności pożytku publicznego
oraz działalności gospodarczej zostanie rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych
działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Fundacja nie dzieli zysku między Fundatorów, członków Zarządu ani pracowników,
ale przeznacza go na realizację celów statutowych, tj. prowadzoną przez Fundację
działalność pożytku publicznego.
6. Fundacja prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak również
poza jej granicami.
§4.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§5.
1. Fundacja posługuje się pieczątką z nazwą Fundacji.
2. Fundacja może używać zatwierdzonego przez Zarząd wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§6.
Siedzibą Fundacji jest Stryków.
§7.
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister ds. zdrowia.
§8.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§9.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także ustanawiać inne podmioty
przewidziane prawem bądź uczestniczyć w takich podmiotach.

Rozdział II
Cele i ich realizacja
§10.
1. Celem głównym Fundacji jest:
1) budzenie świadomości w świecie w zakresie różnych uwarunkowań
psychospołecznych, które mają wpływ na jakość życia i zdrowie człowieka w
tym poprzez:
a) wykorzystanie wiedzy medycznej oraz wiedzy różnych kultur i grup
etnicznych,
b) propagowanie w społeczeństwie różnych metod pracy z ciałem min.
elementów metody Ruchu Autentycznego, medytacji w tym medytacji
aktywnych, jogi, relaksacji, wiedzy o ciele oraz psychologii,
c) dążenie do pokoju i harmonii w nas samych, w relacjach z ludźmi,
a przez to przyczynianie się do harmonii, pokoju i jedności na świecie
d) szerzenie holistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy na temat człowieka
oraz szeroko pojętego fizycznego i psychicznego rozwoju człowieka w
harmonii ze środowiskiem,

2) ochrona i promocja szeroko pojmowanego zdrowia,
3) monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz
jakości życia związanej ze zdrowiem,
4) edukację zdrowotną dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
w szczególności: dzieci, młodzieży i osób starszych,
5) profilaktykę chorób,
6) rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia
fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy
i rekreacji,
7) analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
8) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy
międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego,
9) podnoszenie jakości zdrowia psychofizycznego,
10) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia
publicznego,
11) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych,
12) promocję zdrowego stylu życia wykorzystującego aktywność indywidualną
i grupową rekreację,
13) promocja zdrowego stylu życia, w tym odżywiania,
14) propagowanie w społeczeństwie jogi, wiedzy o ciele oraz psychologii,
15) propagowanie w społeczeństwie praktycznych metod profilaktycznych
i terapeutycznych służących utrzymaniu ciała oraz psychiki w zdrowiu
i równowadze.
2. Ponadto celem Fundacji, w tym w nawiązaniu do celu głównego, jest:
1) krzewienie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa wśród ogółu
społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym , w tym osób starszych i osób niepełnosprawnych,
2) jednoczenie poprzez podejmowanie działań na rzecz zbliżania do siebie ludzi
różnych narodowości i poglądów przy zauważeniu i zachowaniu ich
indywidualności,
3) rozwijanie kontaktów międzyludzkich,
4) nawiązywanie przyjaźni międzynarodowych i międzypokoleniowych,
5) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym poprzez
upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji i zwyczajów różnych kręgów
kulturowych oraz przybliżanie i popularyzowanie języków, historii, kultury,
sztuki, kuchni różnych narodów, różnych grup etnicznych i krajów świata,
6) promowanie zasad tolerancji,
7) przyczynie się do ustanowienia i wzmocnienia partnerstw między polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi
zainteresowanymi podmiotami w różnych sferach życia społecznego i/lub
gospodarczego, w szczególności w sferze sportu, edukacji, kultury, zatrudnienia
i turystyki - w tym ekoturystyki i agroturystyki,

8) przyczynie się do nawiązywania kontaktów i współpracy między narodami
i społecznościami lokalnymi w różnych sferach życia społecznego i/lub
gospodarczego, w szczególności w sferze kultury fizycznej, edukacji, kultury,
zatrudnienia i turystyki, w tym ekoturystyki i agroturystyki,
9) krzewienie integracji
i zagranicą,

międzynarodowej

i

międzypokoleniowej

w

kraju

10) zapobieganie patologiom i uzależnieniom,
11) pomoc społeczna,
12) działalność dobroczynna i charytatywna,
13) przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez podejmowanie działań na rzecz
zatrudnienia, reintegracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem,
14) rozwój obszarów wiejskich,
15) wdrażanie polityk rozwoju regionalnego w zakresie celów Fundacji,
16) krzewienie idei wolontariatu, w tym promowanie wolontariatu
społeczeństwa m.in. poprzez włączanie ich w działania Fundacji.

wśród

§11.
1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1) organizowanie warsztatów, spotkań, konferencji i imprez, kursów, szkoleń, wystaw,
pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, wykładów, zlotów i seminariów o
różnorodnej tematyce mieszczącej się w zakresie celów Fundacji,
2) udzielanie podopiecznym Fundacji potrzebnej finansowej i rzeczowej pomocy,
3) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, leczniczej i terapeutycznej, w tym terapii
uzależnień,
4) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla podopiecznych
Fundacji,
5) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
6) świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób
potrzebujących,
7) organizowanie i prowadzenie ośrodka edukacyjno-profilaktyczno-terapeutycznego,
8) prowadzenie działalności wydawniczej,
9) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,
10) gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów
Fundacji,
11) organizowanie szkoleń i staży i innych form kształcenia, wymiany informacji i
doświadczeń,

12) propagowanie wzorów współpracy międzynarodowej
na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

na

różnych

szczeblach

13) organizowanie i finansowanie wyjazdów turystycznych,
14) organizowanie i finansowanie międzynarodowej wymiany obywateli w różnym wieku,
15) organizowanie i finansowanie czynnego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
i młodzieży połączonego z realizacją w szczególności programów edukacyjnych,
sportowych, kulturalnych i integracyjnych,
16) wdrażanie
programów
edukacyjnych
i zapobiegających ksenofobii,

kształtujących

postawy

tolerancji

17) organizowanie opieki,
18) pozyskiwanie i bezpłatne rozdawnictwo żywności, w tym produkowanej w nadmiarze
lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki,
19) podejmowanie działań zmierzających do przekwalifikowania osób pozostających bez
pracy,
20) podejmowanie działań mających na celu rehabilitację społeczną i zawodową osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i aktywizujących zawodowo osoby pozostające
bez pracy,
21) tworzenie miejsc pracy,
22) świadczenie doradztwa, w tym zawodowego, prawnego, psychologicznego,
dostosowanego do specyficznych wymogów cudzoziemców ze szczególnym
uwzględnieniem osób będących ofiarami traumy, tortur, przemocy, uzależnień, osób
starszych, niepełnosprawnych, samotnych rodziców, małoletnich bez opieki,
23) organizowanie czasu wolnego,
24) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
25) prowadzenie działalności stypendialnej,
26) organizowanie wolontariatu,
27) nawiązywanie relacji międzypokoleniowych między narodami,
28) wspieranie i propagowanie idei aktywnego życia oraz włączanie społeczeństwa w
działania wolontarystyczne podejmowane przez Fundację na rzecz różnych grup,
29) współpracę z pokrewnymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami i innymi podmiotami,
30) organizowanie zbiórek publicznych,
31) sprzedaż przedmiotów darowizny,
32) podejmowanie innych działań, które przyczynią się do realizacji celów Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną lub odpłatną pożytku publicznego.
3. Prowadzenie przez Fundację jednocześnie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji

określającej zakres każdej z nich oraz rachunkowego wyodrębnienia tych form
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników
każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości w myśl art. 10
ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§12.
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.200,00 zł (słownie:
jeden tysiąc dwieście złotych) z czego kwota 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) zostaje przeznaczone przez Fundatorów na działalność gospodarczą Fundacji.
Każdy z Fundatorów pokrywa Fundusz Założycielski w kwocie po 600,00 zł (słownie:
sześćset złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane, nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§13.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§14.
Środki na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jej
działalności mogą pochodzić z następujących źródeł:
1)

dotacji i subwencji, w tym ze środków Unii Europejskiej,

2)

krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

3)

dochodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,

4)

ofiarności publicznej, tj. dochodów ze zbiórek,

5)

dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem
kapitału zagranicznego, w których Fundacja będzie uczestniczyła jako wspólnik,

6)

pożyczek lub kredytów bankowych, o ile będzie to niezbędne lub konieczne,

7)

odsetek od lokat bankowych,

8)

przychodów z działalności odpłatnej lub gospodarczej prowadzonej przez samą
Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjnie jednostki, w przypadku podjęcia takiej
działalności przez Fundację.

§14a.
Fundacja nie przyjmuje lub nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst
jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) bez względu na to, czy płatność jest

przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane.
§15.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§16.
Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku
do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami
bliskimi”,
2) przekazywania jej majątku na rzecz członków organów lub 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu statutowego,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§17.
Organem Fundacji jest Zarząd.

§18.
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i
Członka Zarządu powołanych na czas nieokreślony jednomyślnie przez Zarząd.
2. Do Zarządu mogą być powołani Fundatorzy wszyscy razem bądź każdy z osobna.
3. Członkiem Zarządu nie może zostać:
1) osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,

2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§19.
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci członka Zarządu albo
w skutek odwołania.
2. Zarządowi służy prawo odwołania członka Zarządu, w drodze jednomyślnej uchwały,
w każdym czasie w razie:
1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,
2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność
do sprawowania tej funkcji,
3) niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,
4) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
6) podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia
szkody Fundacji.
§ 20.
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
Fundatorów.
2. Zarząd w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentują jej na zewnątrz,
2) zarządza majątkiem Fundacji.
3) ustala wielkość zatrudnienia,
4) ustala zasady wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody
dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie
umów cywilnoprawnych,
5) (wykreślony)
6) realizuje programy działania Fundacji,
7) sporządza roczne sprawozdania finansowe Fundacji wymagane przepisami
rachunkowości i roczne sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego,
8) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne.
3. Zarząd odpowiada przed Fundatorami za realizację celów statutowych Fundacji
oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez
Fundację.
§21.
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagradzani.

2. Członek Zarządu może być zatrudniony przez Fundację na podstawie umowy o pracę
bądź umowy cywilnoprawnej. Umowy z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik
powołany uchwałą Fundatorów na zasadach ustalonych przez Fundatorów.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka
Zarządu bez zawierania z członkiem Zarządu umowy. Uchwałę w tym przedmiocie
podejmują Fundatorzy.
4. Członek Zarządu Fundacji, jak również jakikolwiek inny członek kadry zarządzającej
Fundacji nie może mieć ustalonego wynagrodzenia wyższego niż 3 krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§22.
W sporze między członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje pełnomocnik
powołany uchwałą Fundatorów.
§23.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że pierwsze
posiedzenie w danym roku kalendarzowym musi odbyć się najpóźniej do 31 marca.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby jego członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku
równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.
§24.
1. Oświadczenia woli, w sprawach majątkowych i niemajątkowych , w imieniu Fundacji
może składać każdy z członków Zarządu działając samodzielnie.
2. (wykreślony).
§25.
Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać “Regulamin Zarządu Fundacji”.

Rozdział V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
§26.
1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
3. Decyzję co do uruchomienia przez Fundację działalności gospodarczej, zakresu tej
działalności, jej zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały
i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.

4. Zysk (dochód) z działalności gospodarczej będzie w całości przekazywany
na realizację celów statutowych Fundacji.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądź ograniczonym
zakresie, o którym mowa w pkt. 1 – 61 poniżej zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności:
1) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
2) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
3) 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia,
edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych
4) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
5) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
6) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
7) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
8) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
9) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach
10) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
11) 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizyczne
12) 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
13) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
14) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
15) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania
16) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
17) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
18) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
19) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
20) 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
21) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych
22) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
23) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
24) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
25) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
26) 58.11.Z - Wydawanie książek
27) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
28) 58.13.Z - Wydawanie gazet
29) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

30) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
31) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
32) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
33) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
34) 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
35) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów
36) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju
37) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
38) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i
piekarskich
39) 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
40) 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
41) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
42) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
43) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
44) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
45) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46) 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
48) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność
49) 63.12.Z - Działalność portali internetowych
50) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
51) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
52) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
radio i telewizji
53) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
54) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
55) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
56) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
57) 85.59.A - Nauka języków obcych
58) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych
59) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych
60) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
61) 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych
62) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

6. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej
formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej
wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
7. Zakres działalności gospodarczej nie może pokrywać się zakresem prowadzonej w
tym samym czasie przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
Podejmowanie decyzji przez Fundatorów
§ 27.
1. Fundatorzy podejmują decyzje, o których mowa w Statucie w formie
jednomyślnych uchwał.
2. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów wszystkie decyzje zastrzeżone przez
Statut dla Fundatorów podejmują pozostali Fundatorzy.
Połączenie z inną Fundacją
§28.
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywniejszego realizowania
swoich celów statutowych.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby istotnej
zmianie ulec cel Fundacji.
3. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie
nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być
zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
4. Połączenie z inną Fundacją wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu i zatwierdzenia
uchwałą przez Fundatorów jeżeli nie są oni wszyscy w składzie Zarządu.

Zmiana celu lub statutu Fundacji
§29.
Zmiana Statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§30.
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
2. (wykreślony)

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
4. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
5. Majątek Fundacji po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane
uchwałą Zarządu.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających na terytorium RP fundacji o zbliżonych celach.

Tekst jednolity Statutu po zmianach wprowadzonych uchwałą Zarządu nr 2/VIII/2018 z dnia
09.08.2018 r.
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