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STATUT FUNDACJI 

Fundacja Marcina Gortata MG13 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Marcina Gortata MG13, zwana dalej Fundacją, 

ustanowiona przez Marcina Gortata, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 20 sierpnia 2009 roku przez Asesora Notarialnego Piotra Króla 

zastępującego Notariusza Małgorzatę Z. Król, w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy 

Żwirki 19, Repertorium A nr 8346/2009, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz ustalonego statutu Fundacji. 

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

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2 

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź. 

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki 

terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą. 

3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji 

społecznych. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych. 

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, 

osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami 

Fundacji. 

 

§ 4 

1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju, zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

3. Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 

nazwy w wybranych językach obcych. 
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§ 5 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć 

może być uzupełniona o skrót nazwy lub wyróżniający znak graficzny. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z 

innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji. 

 

§ 6 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczany jest 

na działalność statutową 

 

Cel i zasady działania Fundacji. 

§ 7 

Celem Fundacji jest: 

1. ochrona i promocja zdrowia; 

2. pomoc społeczna i działalność charytatywna oraz dobroczynna; 

3. wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej; 

4. działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

6. działania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

7. działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  

i młodzieży; 

8. promowanie szczególnie uzdolnionych młodych sportowców; 

9. sprawowanie opieki nad młodymi sportowcami; 

10. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 

naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

11. działalność związana z organizowaniem pomocy i wspieraniem żołnierzy Wojska 

Polskiego oraz funkcjonariuszy służb mundurowych pełniących obecnie służbę, jak 

również ich rodzin; 

12. działalność związana z organizowaniem pomocy i wspieraniem byłych żołnierzy 

oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, weteranów wojennych oraz ich 

rodzin, a także rodzin żołnierzy poległych, w wymagających tego przypadkach 

(np. ciężkiej choroby, wypadków losowych, trudnej sytuacji materialnej i 

rodzinnej, niepełnoprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia i innych 

podobnych); 

13. organizowanie i współdziałanie w niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji 

materialnej, osobistej i rodzinnej wynikającej w szczególności z ciężkiej choroby, 
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wypadków losowych, niepełnosprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia oraz 

sieroctwa; 

14. działalność na rzecz integracji, w szczególności europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

15. działania związane z ochroną środowiska, ekologią i ochroną zwierzą; 

16. organizacja, wpieranie i promowanie wolontariatu; 

17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

18. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

20. pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

21. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej 

w szczególności poprzez: 

1. ustanowienie stypendiów, przekazywanie darowizn i innych form wsparcia, 

w szczególności dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub 

materialnej oraz szczególnie uzdolnionych studentów i uczniów szkół sportowych oraz 

innych potrzebujących; 

2. ustanowienie stypendiów, przekazywanie darowizn i innych form wsparcia, 

w szczególności dla młodych sportowców, w szczególności w zakresie koszykówki; 

3. organizację i finansowanie wypoczynku i form edukacji  w tym, m.in. koloni, 

zimowisk, obozów, półkolonii i szkoleń, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie 

uzdolnionych studentów i uczniów szkół sportowych; 

4. zakup  sprzętu sportowego, w szczególności akcesoriów i gadżetów koszykarskich, 

literatury oraz innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych, osób 

fizycznych, instytucji publicznych oraz innych; 

5. współpracę w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji z innymi podmiotami, 

w tym m.in. osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami 

specjalistycznymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami oraz 

organami administracji rządowej i samorządowej; 

6. organizowanie pomocy merytorycznej i materialnej, w tym doraźnego wsparcia 

finansowego, pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla beneficjentów Fundacji; 

7. organizowanie i dofinansowanie wyjazdów i pobytu dla sierot, dzieci żołnierzy oraz 

funkcjonariuszy służb mundurowych oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 
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sytuacji na kolonie, obozy oraz inne imprezy  wypoczynkowe, turystyczne lub sportowe 

organizowane przez Fundację lub przez Partnerów Fundacji; 

8. organizowanie i finansowanie imprez , spotkań oraz przedsięwzięć podobnego 

typu; 

9. organizowanie i wspieranie akcji promujących i popularyzujących wolontariat, 

zasady wzajemnej pomocy, tolerancję, itp. 

10. działalność oświatową i edukacyjną; 

11. działalność wydawniczą; 

12. działalność promocyjną i informacyjną; 

13. działalność sportową i kulturalną, w tym m.in. organizację wydarzeń kulturalnych, 

edukacyjnych, promocyjnych; 

14. wspierania podmotów chcących realizować podobne cele,m.in. poprzez kampanie 

informacyjne, pomoc logistyczną i inne. 

15. udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej; 

16. działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi 

instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez 

realizację programów;  

17. działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;  

18. organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie 

doświadczeń i informacji;  

19. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;  

20. działalność wolontariacką;  

21. udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez; 

22. promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu; 

23. działalność leczniczą i rehabilitacyjną; 

24. współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją 

publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi; 

25. działalność proekologiczną oraz opiekę nad zwierzętami; 

26. wizyty studyjne i campy; 

27. finansowanie kosztów związanych w celami statutowymi, w tym m.in. takich jak 

przejazdy, noclegi i wyżywienie, pobyt, opieki nad beneficjentami Fundacji;  

28. finansowanie rehabilitacji; pobytów wakacyjnych; turnusów rehabilitacyjnych, 

w tym m.in. przejazdów, noclegów i wyżywienia.  

 

§ 81  

Zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 
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członkowie organów oraz 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. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów 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. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników 

Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji; 

 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9 

Fundusz założycielski Fundacji – przekazany Fundacji przez Fundatora Założyciela – 

wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w postaci gotówki na rachunku 

bankowym. 

 

§ 10 

Majątek fundacji stanowić będą: 

1. fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia 

tysięcy złotych), 

2. prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację, 

3. inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, nieruchomości i ruchomości, oraz 

innych praw majątkowych nabytych w toku działania Fundacji. 

 

§ 11 

Fundacja dla realizacji swojego celu statutowego pozyskuje środki finansowe z różnego 

rodzaju źródeł przewidzianych przez prawo. 

 

§ 12 

Dochody Fundacji pochodzić będą w szczególności z: 

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i 

subwencji; 

2. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych; 

3. zysku z lokat w bankach i instytucjach finansowych w kraju i za granicą; 

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; 

5. operacji finansowych, 
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6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 

7. innych źródeł, w tym środków publicznych oraz środków pochodzących z Unii 

Europejskiej. 

 

§ 13 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być 

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub 

donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze 

przeznaczone na realizację wskazanych w § 7 celów Fundacji. 

 

Władze Fundacji 

§ 14 

1. Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji; 

b. Zarząd Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału 

w pracach tego organu, oraz pobierać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem 

w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

3. Członkowie Zarządu mogą z tytułu pełnienia tych funkcji pobierać wynagrodzenie. 
Zasady ich wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.  

4. W umowach między fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nim fundację 

reprezentuje Rada Fundacji. 

 

Rada Fundacji 

§ 15 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z jednego do pięciu członków. 

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator. 

4. Innych członków pierwszego składu Rady może powołać Fundator. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 

5. Ustanie członkostwa w  Radzie Fundacji następuje w wyniku: śmierci złożenia 

rezygnacji, odwołania z powodu sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty 
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zdolności do czynności prawnych, zaistnienia innych okoliczności, które w sposób 

długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez 

Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka 

Rady Fundacji. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, 

może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady 

Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie 

Fundacji. 

6. 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. 

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

kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

 

§ 16 

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

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

lub Fundatora zgłoszony na piśmie. 

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,  

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

 

§ 17 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 

3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

5. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją 

lub o likwidacji Fundacji. 

7. Zawieranie umowy między fundacją a członkiem zarządu, ustalenie jej treści, 

zmiana umowy, ustalenie istnienia umowy, jej wykonanie, rozwiązanie lub 

unieważnienie, a także dochodzenie odszkodowania z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

8. Reprezentacja fundacji w sporach z członkiem zarządu. 
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§ 18 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

Zarząd Fundacji 

§ 19 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę 

Fundacji na pięcioletnią kadencję. 

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

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani 

przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie 

przez wszystkich członków Rady. 

5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą wyboru nowego zarządu lub 

upływu kadencji. 

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje również z chwilą rezygnacji lub śmierci 

Członka Zarządu.  

 

§ 20 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

b) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

c) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

e) występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji i wyrażanie zgody w sprawie zmian 

statutu Fundacji, 

f) tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i 

za granicą, 

g) organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej 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. 
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5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przekładać Radzie 

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 

§ 21 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Fundacji uprawniony jest Prezes 

Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji 

uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu,  albo Członek Zarządu łącznie z Prezesem 

Zarządu albo dwóch członków Zarządu łącznie. Członkowie zarządu mogą ustanowić 

pełnomocników. 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 22 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje: 

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.62.Z 

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.64.Z 

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

47.65.Z 

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z 

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

55.30.Z 

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe 

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

56.21.Z 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 
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56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.11.Z 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

59.12.Z 

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi 

59.13.Z 

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

63.11.Z 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność 

63.12.Z Działalność portali internetowych 

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

63.99.Z 

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowa 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

73.12.A 

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji 

73.12.B 

 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

73.12.C 

 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

73.12.D 

 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach 

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

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

85.10.Z Wychowanie przedszkolne 

85.20.Z Szkoły podstawowe 

85.51.Z 

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
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85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.59.A Nauka języków obcych 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

87.30.Z 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych 

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

88.10.Z 

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

88.99.Z 

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

93.12.Z Działalność klubów sportowych 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29.Z 

85.31.A  

85.31.B 

85.31.C 

85.32.A 

85.32.B 

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

Gimnazja 

Licea ogólnokształcące 

Licea profilowane 

Technika 

Zasadnicze szkoły zawodowe 

 

3. Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez Fundację. 

4. Na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z funduszu 

założycielskiego kwotę 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych). 
 

§ 23 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne. 

 

§ 24 
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Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji jej celów statutowych. 

 

Zmiana Statutu 

§ 25 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany 

statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i 

określonych w akcie założycielskim. 

Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka 

Rady Fundacji. 

 

Połączenie z inną Fundacją 

§ 26 

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 cel Fundacji. 

 

§ 27 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

Likwidacja Fundacji 

§ 28 

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

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidację prowadzi Likwidator. 

3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 29 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 30 

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. 


