STATUT Fundacji DOM ROZWOJU
na rzecz wspierania i rozwoju twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych.
Po zmianie z dnia 09.02.2015r
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Dom Rozwoju na rzecz wspierania i rozwoju twórczego potencjału
osobowego dzieci i dorosłych, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
Magdalenę Bacławską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 31, w dniu 25.04.2014r., Repertorium A Nr
870/IV/2014 przed notariuszem Piotrem Domagałą.
Fundacja obok nazwy: Fundacja Dom Rozwoju na rzecz wspierania i rozwoju twórczego potencjału
osobowego dzieci i dorosłych może również posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu Fundacja
Dom Rozwoju.
§2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach;
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
c) postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Właściwym Ministrem jest Minister Edukacji Narodowej.
§3
1. Siedziba Fundacji znajduje się w Wyrach
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania zadań publicznych,
Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem „Fundacja Dom Rozwoju” oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
3. Nazwa i znak Fundacji są prawnie zastrzeżone.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
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Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§6
Celem fundacji jest:
1. Wspieranie harmonijnego współistnienia człowieka z wszystkimi elementami przyrody.
2. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających samopoznanie i rozwój twórczego
potencjału osobowego dzieci i dorosłych.
3. Edukacja ekologiczna, obywatelska, wspieranie postaw demokratycznych.
4. Wspieranie rozwoju agroturystyki i aktywacji terenów wiejskich.
5. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych, naukowych,
wychowawczych, sportowych, informacyjnych, pedagogicznych, terapeutycznych oraz
kulturalnych rozwijających zdrowe postawy wobec budowania więzi międzyludzkich,
międzypokoleniowych i międzykulturowych opartych na miłości, wolności, szacunku ,
zaufaniu i empatii.
6. Promowanie i wspieranie naturalnego, swobodnego rozwoju dzieci w jego indywidualnych
wyrazie, czasie oraz rytmie.
7. Promocja i edukacja w zakresie holistycznego modelu zdrowia, zdrowego trybu życia,
naturoterapii, zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
8. Wspieranie i dotowanie osób pozbawionych środków do rozwoju i wyrazu twórczego
potencjału osobowego, w szczególności osób dotkniętych ograniczeniami społecznymi,
socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w
zakresie mobilności kulturowej
(niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm, obszary wiejskie,
wykluczenie osób starszych z życia społecznego i zawodowego, środowiska zagrożone
patologią społeczną i marginalizacją etc.)
9. Działania na rzecz rozwoju innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i
edukacyjnej opartej o neurobiologię, psychologię oraz pedagogikę wolnościową.
10.Wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce do odkrywania i
realizacji twórczego potencjału osobowego zarówno dzieci jak i dorosłych
Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na wiek, płeć,
rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny.

§7
Fundacja realizuje cele poprzez:
1. Utworzenie i prowadzenie ośrodków kulturalno-edukacyjnych, miejsc spotkań i aktywności
dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców, psychologów, pedagogów, twórców, artystów,
lekarzy, fizjoterapeutów, ekologów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym
oraz odkrywaniem twórczego potencjału osobowego.
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2. Wspieranie i rozwój twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych poprzez obcowanie
z rozmaitymi formami kultury i sztuki.
3. Współpracę z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i
rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz osobami, których
działalność i cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji, na rzecz realizacji celów
statutowych oraz wymiany informacji.
5. Tworzenie kolekcji zbiorów nawiązujących formalnie i merytorycznie do celów Fundacji.
6. Tworzenie dokumentacji i archiwum działalności własnej, twórców, teoretyków i
naukowców współpracujących z Fundacją.
7. Tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, ośrodków i innych zorganizowanych form
aktywności edukacyjnej realizujących lub wspierających cele Fundacji.
8. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a
także tworzenie opracowań i ich propagowanie.
9. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowywanie kursów, szkoleń,
warsztatów, staży, praktyk, wydarzeń edukacyjnych, konferencji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, na terenie Polski jak i poza jej granicami.
10. Finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.
11. Działalność wydawniczą.
12. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo,
usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów Fundacji.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez
Fundację.
2. Fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatora wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych), z
czego 1000 zł (tysiąc złotych) przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, a 1000
zł (tysiąc złotych) na działalność gospodarczą Fundacji.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
odsetek bankowych, udzialów i lokat,
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
sponsoringu
dotacji uzyskanych od jednostek administracji rządowej lub samorządowej,
działalności gospodarczej,
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j) odpłatnej działalności statutowej,
k) darowizn rzeczowych
l) świadczeń rzeczowych
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd sklada oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili skladania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa dlugi spadkowe.
5. Fundacja nie jest uprawniona do podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi
członkowie jej organów oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi";
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupie towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§10
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
§11
Zarząd Fundacji:
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu Funadcji. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Radę Fundacji na czas nieokreślony, z
tym, że Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani przez Fundatora.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej wymaganego minimum,
bądź dla rozszerzenia jego składu, Rada Fundacji niezwłocznie podejmuje uchwałę w
przedmiocie wyboru nowych członków Zarządu.
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4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) złożenia rezygnacji przez członka zarządu
b) śmierci członka
c) odwołania przez Radę Fundacji
5. Szczegółowy sposób działania Zarządu może zostać określony w Regulaminie Pracy
Zarządu, uchwalonym przez Zarząd.
6. Zarząd co roku, nie póżniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, zobowiązany jest
przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Zarząd w szczególności:
a) wytycza roczne i długoletnie plany działania Fundacji
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy
e) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne
f) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia
g) uchwala regulaminy
h) wnioskuje o przystępowanie do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich
tworzenie
8. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w związku malżeńskim, we wspólnym pożyciu,
być w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec
członków Rady Fundacji.
10. Z tytulu pełnienia swych funkcji Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani według
zasad ustalanych przez Radę Fundacji.
11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym quorum stanowi co
najmniej połowa liczby członków na dzień podjęcia uchwały, a w razie równej liczby
głosów oddanych decyduje głos Prezesa.
12. Do reprezentowania Fundacji, w tym skladania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes jednoosobowo lub jeden z członków Zarządu
łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem.
§12
Rada Fundacji:
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych.
2. W celu wykonania swych zadań kontrolnych Rada Fundacji jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
b) żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżenskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni;
d) składają oświadczenia o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5) oraz o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku
pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków
zarządu (zgodnie z treścią ustawy - art. 20 ust. 1 pkt 4).
Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków powołanych na czas nieokreślony.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia swego składu, powołuje
sama Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji, o ile członkiem tym nie jest Fundator, który nie może
być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
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.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje
glos Przewodniczącego.

11. Rada Fundacji w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
rozpatruje i zatwierdzania roczne sprawozdania Zarządu Fundacji,
dokonuje na wniosek Zarządu zmian statutu Fundacji,
podejmuje uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z inną fundacją,
ustala zasady wynagradzania członków Zarządu Fundacji.
§13
Rada Programowa

1. Fundatorzy lub Rada Fundacji mogą powołać Radę Programową jako organ opiniotwórczy i
doradczy Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na
dwuletnie kadencje z możliwością powoływania na następne kadencje.
3. Rada Programowa ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, który ją reprezentuje na
zewnątrz
4. W przypadku powołania Rady Programowej uczestniczy ona w opracowaniu i opiniuje
roczny program działalności Fundacji.
5. Szczegółowe zasady działania Rady Programowej Fundacji określa Regulamin Rady
Programowej Fundacji uchwalany przez Zarząd.
6. Decyzje Rady Programowej Fundacji zapadają w drodze uchwał, zwykłą większością
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głosów przy obecności co najmniej polowy członków oraz Przewodniczącego.
7. W posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu
Fundacji bez prawa udziału w głosowaniu, z prawem wypowiadania się na temat
przedmiotu obrad.

Rozdział V
Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 14
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
1. Podstawowa działalność Fundacji ma charakter działalności prowadzonej w sferach pożytku
publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, tj. działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze
zadań publicznych, o której mowa w art.4 wspomnianej ustawy, za którą Fundacja nie
pobiera wynagrodzenia.
2. W celu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może
zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
§15
Odpłatna działalność pożytku publicznego
1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
a) prowadzona przez Fundację działalność w zakresie wykonywania zadań należących
do sfery zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, za które Fundacja pobiera opłaty
(wynagrodzenia) od beneficjentów,
b) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego wyłącznie i w całości przeznaczany
jest na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. W celu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać
pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
4. Działalność odpłatna Fundacji obejmuje następujące przedmioty działalności w Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:
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18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne í miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.12.Z Działalność post-produkcyjna związana z ﬁlmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami wlasnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów ﬁnansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii Publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20 Z. Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowane
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie í dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.41.Z Szkoły policealne
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
91.01.A Działalność bibliotek
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
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§16
Działalność gospodarcza Fundacji
1. W celu zwiększenia środków na realizację celów pożytku publicznego Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych podmiotów, zwanych dalej „zakładami”, również w przedmiotach
dzialalnosci statutowej nieodpłatnej, przy czym:
a) działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego,
b) cała nadwyżka przychodów nad kosztami działalności gospodarczej jest
przekazywana na działalność pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje następujące przedmioty
działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne í miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.12.Z Działalność post-produkcyjna związana z ﬁlmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów ﬁnansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii Publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowane
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie í dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
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85.31.B Licea ogólnokształcące
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.41.Z Szkoły policealne
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyﬂkowana
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyﬁkowana
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych pożytku
publicznego. Część dochodów z działalności gospodarczej Fundacji może być przeznaczona
na utrzymanie lub rozwijanie tej działalności, w tym, dokonywanie inwestycji, jeżeli
następnie dochody uzyskane dzięki tym inwestycjom zostaną przeznaczone na realizacje
celów statutowych pożytku publicznego. Dotyczy to także inwestycji kapitałowych.
4. Zakres dzialania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakladów
określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
6. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VI
Połączenie Fundacji - likwidacja Fundacji
§ 17
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których zostala powołana lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w trybie jednomyślnej
uchwały po uzyskaniu opinii Zarządu w przedmiocie zasadności zlikwidowania Fundacji.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Rada wyznacza osobę likwidatora. Brak wskazania
likwidatora oznacza, że funkcję likwidatorów pełnią aktualni członkowie Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
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