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STATUTU „FUNDACJI INNOVAID” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. „Fundacja InnovAid”, zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez: 

1) Małgorzatę Rzepecką, obywatelkę polską; 

2) Andrzeja Rzepeckiego, obywatela polskiego; 

- zwanych dalej Fundatorami, w dniu 18 czerwca 2014 roku,  aktem notarialnym  

(Rep. A nr 1207/2014) sporządzonym przez notariusza Joannę Zabdyr-Kalińską z Kancelarii 

Notarialnej w Krakowie (30-644), ul. Kamieńskiego 47. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statusu.  

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  

4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. 

5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

§ 3 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe  

i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych. Może też 

być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem 

polskim dopuszczonych.  

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności.  
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§ 4 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub 

dla samej Fundacji. 

II. Cele statutowe Fundacji 

§ 5 

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w zakresie działalności pożytku 

publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów statutowych, które mają wpływ na 

rozwój cywilizacyjny, polepszenie jakości życia i stanu zdrowia społeczeństw, zwłaszcza osób 

defaworyzowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych 

technologii. 

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 

1) Pomoc społeczna umożliwiająca osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie mogą sami pokonać; 

2) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

3) Działalność charytatywna; 

4) Ochrona i promocja zdrowia; 

5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

7) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości; 

8) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

9) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

10) Ratownictwo i ochrona ludności; 

11) Rolnictwo i hodowla zwierząt; 

12) Prace budowlane i remontowe; 

13) Wykonywanie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych 

14) Produkcja tkanin, krawiectwo, produkcja obuwia; 
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15) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

16) Promocja i organizacja wolontariatu. 

§ 6 

Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalności innych osób  

i instytucji, które są zbieżne z jej celami. 

III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), zwana Funduszem założycielskim oraz środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację 

w toku jej działania.  

§ 8 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację 

celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.  

§ 9 

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 

1) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów; 

2) Dotacji i subwencji oraz grantów; 

3) Akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,  również przy udziale innych osób 

fizycznych i prawnych; 

4) Innych wpłat; 

5) Majątku Fundacji; 

6) Odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych w kraju i za granicą; 

7) Wpłat 1% podatku od podatników; 

8) Dochodów z działalności odpłatnej; 

9) Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 
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§ 10 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez 

Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile darczyńcy nie wskazali przeznaczenia tych środków.  

§ 11 

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. 

§ 12 

Fundacja nie ma prawa: 

1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku 

do Fundatorów, członków Fundacji, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 

oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, 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 Fundatorów, członków Fundacji, członków organów 

Fundacji lub 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 Fundatorów, członków Fundacji, członków 

organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z realizowania 

celów statutowych Fundacji; 

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie 

Fundacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

IV. Rodzaje Działalności Fundacji 

§ 13 

1. Fundacja prowadzi obligatoryjnie działalność statutową, która może być prowadzona jako 

odpłatna bądź nieodpłatna działalność pożytku publicznego. 

2. Fundacja może prowadzić fakultatywnie działalność gospodarczą. 
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Działalność statutowa 

§ 14 

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.  

§ 15 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez: 

1) Wspieranie finansowe oraz rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest 

prowadzenie działalności, o której mowa w § 5 – w zakresie realizacji celów statutowych 

Fundacji; 

2) Wspieranie placówek oraz instytucji innych niż określone w pkt. 1) darami rzeczowymi 

ratującymi zdrowie i życie; 

3) Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celu Fundacji oraz nieodpłatne 

przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt. 1); 

4) Fundowanie stypendiów dla zdolnej młodzieży; 

5) Wprowadzanie nowoczesnych technologii w medycynie i edukacji mających na celu 

zmniejszenie dystansu pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się; 

6) Propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego; 

7) Aktywizację osób niepełnosprawnych i seniorów; 

8) Wspieranie badań naukowych w zakresie, o którym mowa § 5; 

9) Organizowanie projektów wolontariackich w zakresie o którym mowa § 5. 

§ 16 

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności): 

1) 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 

2) 01.12.Z Uprawa ryżu; 

3) 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin 

bulwiastych; 

4) 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej; 

5) 01.15.Z Uprawa tytoniu; 

6) 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych; 
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7) 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie; 

8) 01.21.Z Uprawa winogron; 

9) 01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych; 

10) 01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych; 

11) 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; 

12) 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 

13) 01.26.Z Uprawa drzew oleistych; 

14) 01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów; 

15) 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do 

produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych; 

16) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; 

17) 01.30.Z Rozmnażanie roślin; 

18) 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego; 

19) 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; 

20) 01.46.Z Chów i hodowla świń; 

21) 01.47.Z Chów i hodowla drobiu; 

22) 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt; 

23) 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana); 

24) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 

25) 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 

26) 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach; 

27) 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; 

28) 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową; 

29) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania 

produktów leśnych; 

30) 02.20.Z  Pozyskiwanie drewna; 
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31) 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna; 

32) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; 

33) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; 

34) 10.84.Z Produkcja przypraw; 

35) 13.20.A  Produkcja tkanin bawełnianych; 

36) 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin; 

37) 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych; 

38) 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych; 

39) 13.92.Z  Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych; 

40) 13.93.Z  Produkcja dywanów i chodników; 

41) 13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych; 

42) 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży; 

43) 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych; 

44) 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

45) 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej; 

46) 14.12.Z  Produkcja odzieży roboczej; 

47) 14.13.Z  Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej; 

48) 14.14.Z Produkcja bielizny; 

49) 14.19.Z  Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży; 

50) 14.20.Z Produkcja wyrobów futrzarskich; 

51) 14.31.Z  Produkcja wyrobów pończoszniczych; 

52) 14.39.Z  Produkcja pozostałej odzieży dzianej; 

53) 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; 

54) 15.12.Z  Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych 

produkcja wyrobów rymarskich; 

55) 15.20.Z  Produkcja obuwia; 
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56) 16.10.Z  Produkcja wyrobów tartacznych; 

57) 16.21.Z  Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna; 

58) 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych; 

59) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; 

60) 16.24.Z  Produkcja opakowań drewnianych; 

61) 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy  

i materiałów używanych do wyplatania; 

62) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;  

63) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;  

64) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych;  

65) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;   

66) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 

67) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;  

68) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane;  

69) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; 

70) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; 

71) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; 

72) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

i klimatyzacyjnych; 

73) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; 

74) 43.31.Z Tynkowanie; 

75) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; 

76) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; 

77) 43.34.Z Malowanie i szklenie; 

78) 43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; 
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79) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; 

80) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

81) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;  

82) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;  

83) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi;  

84) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 

85) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów; 

86) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;  

87) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;  

88) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej;  

89) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;  

90) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;  

91) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność;  

92) 63.12.Z Działalność portali internetowych;  

93) 74.20.Z Działalność fotograficzna; 

94) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;  

95) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura; 

96) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center); 

97) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  

98) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; 

99) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

100) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

101) 85.59.A Nauka języków obcych;  
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102) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;  

103) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; 

104) 86.90.D Działalność paramedyczna;  

105) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

106) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi; 

107) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;  

108) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

109) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;  

110) 93.12.Z Działalność klubów sportowych; 

111) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

112) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;  

113) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;  

114) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;  

115) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; 

2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności): 

1) 18.11.Z Drukowanie gazet;  

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;  

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;  

4) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

5) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;  

6) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego  

i elektroterapeutycznego;  

7) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;  

8) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; 

9) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne; 
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10) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; 

11) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;  

12) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;  

13) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;  

14) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi; 

15) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;  

16) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; 

17) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;  

18) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;  

19) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;  

20) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;  

21) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 

niego; 

22) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz 

inżynierii lądowej i wodnej; 

23) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;  

24) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

25) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach; 

26) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach;  

27) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

28) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach;  

29) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach;  

30) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach;  
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31) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

32) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach;  

33) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach;  

34) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach;  

35) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;  

36) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami;  

37) 49.20.Z Transport kolejowy towarów;  

38) 49.41.Z Transport drogowy towarów; 

39) 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów;  

40) 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów;  

41) 51.21.Z Transport lotniczy towarów;  

42) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 

43) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; 

44) 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski; 

45) 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy;  

46) 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;  

47) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich;  

48) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych;  

49) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;  

50) 52.29.A Działalność morskich agencji transportowych;  

51) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;  

52) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;  

53) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; 
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54) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;  

55) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;  

56) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);  

57) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;  

58) 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów;  

59) 58.11.Z Wydawanie książek;  

60) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 

61) 58.13.Z Wydawanie gazet; 

62) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 

63) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;  

64) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; 

65) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;  

66) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;  

67) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;  

68) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

i komputerowych;  

69) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;  

70) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;  

71) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

72) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

73) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury; 

74) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;  

75) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;  

76) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;  

77) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;  
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78) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych; 

79) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych; 

80) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;  

81) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;  

82) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;  

83) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet);  

84) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;  

85) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; 

86) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;  

87) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana;  

88) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 

89) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana; 

90) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; 

91) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych;  

92) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

93) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; 

94) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; 

95) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;  

96) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 

domowego i ogrodniczego;  

97) 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;  

98) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 
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3. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego.  

Działalność gospodarcza 

§ 17 

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że jest ona służebna wobec działalności 

statutowej.  

2. Dochód w całości jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego. 

3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo  

w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów 

zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.  

§ 18 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.  

2. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.  

3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa 

Zarząd Fundacji.  

4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności statutowej oraz działalności 

gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu według obowiązujących zasad.  

5. Decyzje dotyczące głównych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Rada Fundacji. 

6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

V. Władze Fundacji 

§ 19 

Władzami fundacji są: 

1) Rada Fundacji, 

2) Zarząd Fundacji. 
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Rada Fundacji 

§ 20 

1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem nadzorczym 

i kontrolnym Fundacji z głosem doradczym i opiniotwórczym. 

2. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej 

działalności i jest organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4) ustawy o organizacjach 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

3. Rada Fundacji składa się od trzech do sześciu członków. 

4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji oraz pierwszego jej Przewodniczącego powołują 

Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę 

funkcję lub dla rozszerzenia składu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji po uzyskaniu akceptacji 

kandydata przez Fundatorów. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie 

przez pozostałych członków Rady Fundacji po uzyskaniu pisemnej aprobaty Fundatorów. 

Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z mocy Statutu w przypadku: 

1) Pisemnej rezygnacji z członkostwa; 

2) Śmierci członka Rady Fundacji bądź jego długotrwałej choroby lub utraty sił – powodujących 

trwałą niezdolność do sprawowania funkcji. 

7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady 

Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy  

w zebraniach. 

8. Członkowie Rady Fundacji: 

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu 

Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – 

członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 

pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
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w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni. 

§ 21 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – o ile nie wskazano inaczej, zwykłą 

większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Podjęcie 

uchwały wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, w tym 

Przewodniczącego. 

§ 22 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

6) Nadzór nad działalnością Fundacji. 

7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub  

o likwidacji Fundacji. 

§ 23 

1. Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) Ocena pracy Zarządu, badanie pod względem formalnym i merytorycznym przedłożonych 

przez Zarząd sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także corocznego bilansu  

i udzielanie członkom Zarządu absolutorium w formie uchwały; 

2) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

3) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

4) Nadzór nad działalnością Fundacji; 
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5) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o jej 

likwidacji; 

6) Opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych 

przez Zarząd; 

7) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd; 

8) Wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych 

form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji. 

1. Członkowie Rady Fundacji mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności 

Fundacji. W ramach tego uprawnienia Rada ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, 

w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz pracowników przedstawienia 

wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji. Może też 

dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.  

VI. Zarząd Fundacji 

§ 24 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej również Zarządem, jest kolegialnym organem zarządzającym 

Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się od jednej do czterech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę 

Fundacji na trzyletnią kadencję. 

3. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które 

przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada 

Fundacji. 

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

5. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji 

przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków 

Rady. 

§ 25 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 

2) Uchwalanie regulaminów; 
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3) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

4) Ustalanie wielkości i warunków zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji; 

5) Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów; 

6) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

7) Występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia  

z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji; 

8) Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji; 

9) Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych  

i osób zatrudnionych w Fundacji; 

10) Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji; 

11) Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych 

dla idei i celów Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego 

członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących 

do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

§ 26 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, zakładem lub jednostką organizacyjną Fundacji 

w stosunku pracy.  

2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie, zakładzie lub jednostce organizacyjnej 

Fundacji wynagrodzenie. 

3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji. 

4. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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§ 27 

Fundację może reprezentować każdy z członków zarządu samodzielnie. 

VII. Zmiana Statutu 

§ 29 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze jednomyślnej 

uchwały Rady Fundacji.  

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona  

i określonych w akcie założycielskim. 

VIII. Połączenie z inną fundacją 

§ 28 

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

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie 

główny cel Fundacji. 

§ 29 

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze 

jednomyślnej uchwały. 

IX. Likwidacja Fundacji 

§ 30 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

3. Likwidacja Fundacji może być przeprowadzona wskutek wyłącznej, samodzielnej i jednomyślnej 

decyzji Fundatorów i w takim przypadku to oni uprawnieni są do powoływania i odwoływania 

likwidatorów. 

§ 31 

1. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3, decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy 

jednomyślnie.  
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§ 32 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

X. Postanowienia końcowe 

§ 33 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły. 

§ 34 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

§ 35 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Ustawy z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach oraz Ustawy z dn. 24.04.2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

 

 

Fundatorzy: 

 

 

 

………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….. 

    Andrzej Rzepecki        Małgorzata Rzepecka 


