STATUT FUNDACJI GREEN FESTIVAL
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 [Część wstępna]
1. Fundacja po nazwą "Fundacja Green Festival" zwana w dalszej treści Statutu
“Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja Green Festival, ustanowiona została przez:
- Grzegorza Pawła Dukielskiego
- Piotra Leszka Biedronia
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Krakowie przy ulicy Krakowskiej 49/4 przed notariuszem Katarzyną
Kresek - Urbaniak dnia 23 stycznia 2018 r. (repertorium A nr 513/2018).
3. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]
1. Fundacja uzyska osobowość prawną w chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.
§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok
kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Śledziejowice, gm. Wieliczka, pow. wielicki, woj.
małopolskie.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Fundacja
może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej
interesów za granicą.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady,
filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
5. Fundacja może przystępować do spółek i fundacji w celu uzyskania środków pieniężnych
na realizacje celów statutowych Fundacji.
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6. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.
873).
7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
a w szczególności działalności, o której mowa w §5 Statutu Fundacji. Działalność ta jest
wyłączną statutową działalnością Fundacji.
8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu
przepisów dotyczących rachunkowości.
9. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
10. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
11. Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy
społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, ze zm.).
§ 5 [Cele statutowe Fundacji]
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
3. charytatywnej,
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5. mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6. ochrony i promocji zdrowia,
7. osób niepełnosprawnych,
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9. równych praw kobiet i mężczyzn,
10. osób w wieku emerytalnym,
11. wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
12. wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
13. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
15. wypoczynku dzieci i młodzieży,
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19. turystyki i krajoznawstwa,
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20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
21. ratownictwa i ochrony ludności,
22. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
23. upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
24. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
25. promocji i organizacji wolontariatu,
26. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
27. kombatantów i osób represjonowanych,
28. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
29. rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
31. organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-30.
§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez
zbiórki pieniędzy,
2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez osoby trzecie,
3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności
pożytku publicznego,
4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz
działalności pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
5) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla
celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać
działalność pożytku publicznego w Polsce,
6) organizowanie i finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku
publicznego,
7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem
Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa,
8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego
i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu,
9) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi w tym
w szczególności z przedstawicielami urzędów miast, starostw, gmin, powiatów w ramach
realizacji celów statutowych.
2. Typowymi formami realizacji działań Fundacji jest organizowanie festiwali, imprez
sportowych, koncertów, pokazów, szkoleń oraz innych wydarzeń kulturalnych, sportowych
lub społecznych.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]
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Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.
§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]
Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz
przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako
jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.
§ 9 [Właściwy Minister]
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 10 [Majątek Fundacji]
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów
w wysokości odpowiednio:
- Grzegorz Paweł Dukielski

– 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych),

- Piotr Leszek Biedroń

– 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych)

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte
przez Fundację w toku jej działania.
2. Wartość środków majątkowych z funduszu założycielskiego przeznaczona na działalność
gospodarczą wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
§ 11 [Dochody Fundacji]
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. świadczeń Fundatorów,
2. krajowych i zagranicznych datków, darowizn, dotacji, spadków, subwencji i zapisów,
3. operacji finansowych, zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju
i za granicą,
4. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,
prowadzonych przez Fundację przy udziale i/lub innych osób,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
6. funduszy Unii Europejskiej,
7. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
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8. aukcji,
9. innych źródeł,
10. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
11. zbiórek publicznych,
12. loterii.
§ 12 [Przeznaczenie wybranych dochodów]
1. Dochody określone w § 11 ust. 2 mogą być użyte na realizację dowolnych celów
statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy wyraźnie nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności
pożytku publicznego.
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 13 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI
§ 14 [Organy Fundacji]
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.
I. Rada Fundacji
§ 15 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz
posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków. W skład Rady Fundacji
mogą wchodzić z mocy Statutu Fundatorzy. Każdy Fundator ma prawo wskazania
i wyboru 1 (jednego) Członka Rady oprócz siebie. Fundatorzy mogą wskazać i wybrać
dodatkowo 1 (jednego) Członka Rady podejmując wyłącznie jednomyślną decyzję.
Członkami wskazanymi i wybranymi przez Fundatorów mogą być osoby fizyczne,
prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członka Rady Fundacji w osobie Fundatora nie można odwołać, chyba że Fundator
zrezygnuje samodzielnie.
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5. Odwołania Członka Rady Fundacji mogą dokonać Fundatorzy decyzją w trybie w jakim
zostali powołani.
6. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony. Członkowie Rady Fundacji mogą
być odwołani w każdym czasie.
7. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia
tej funkcji lub odwołania lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
9. Fundatorzy powołali pierwszą Radę Fundacji w osobach: Iwona Dukielska oraz
Agnieszka Ponicka jako Członków Rady, które jednocześnie wyrażają zgodę na
pełnienie tych funkcji.
§ 16 [Kompetencje Rady Fundacji]
Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
2. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilno-prawnych,
3. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji,
5. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
8. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom
Zarządu Fundacji absolutorium z działania,
§ 17 [Posiedzenia Rady Fundacji]
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia zwołuje dowolny Członek Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady
o planowanym porządku obrad Rady Fundacji, posiedzenie może zwołać również każdy
Członek Zarządu Fundacji.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, w celu składania wyjaśnień, Członek
Zarządu Fundacji.
4. Z przebiegu posiedzenia Rady Fundacji spisuje się protokół.
§ 18 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, gdy wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji,
oddając swój głos osobiście lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Fundacji, lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
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3. Oddanie głosu w sposób określony w § 18 ust. 2 może dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
II. Zarząd Fundacji
§ 19 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym i reprezentuje ją w stosunkach z osobami
trzecimi.
2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony. Członkowie Zarządu Fundacji
mogą być w każdym czasie odwołani.
5. Członkowie Zarządu mogą współpracować z Fundacją na podstawie powołania lub
pozostawać w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie
stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych
i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8. Fundację może reprezentować każdy Członek Zarządu samodzielnie.
9. Fundatorzy powołali pierwszy Zarząd Fundacji w osobach Grzegorza Pawła
Dukielskiego i Piotra Leszka Biedronia jako Członków Zarządu, którzy jednocześnie
wyrażają zgodę na pełnienie tych funkcji.
§ 20 [Kompetencje Zarządu]
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,
sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
wnioskowanie do Rady Fundacji o przystąpieniu do spółek, fundacji,
ustalanie planów działania Fundacji,
realizowanie uchwał Rady Fundacji,
wnioskowanie do Rady Fundacji o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
10) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawach tworzenia i znoszenia jednostek
organizacyjnych Fundacji,
11) wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawach: zmian Statutu Fundacji, zmian celów
Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku,
12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o rachunkowości,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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14) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów
honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej
cele osobom fizycznym i prawnym.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla
kompetencji Rady Fundacji albo Fundatorów.
3. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.
§ 21 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje dowolny Członek Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
§ 22 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
2. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
3. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których
działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione
do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
§ 23 [Reprezentacja Fundacji]
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu Fundacji
samodzielnie.
§ 24 [Zmiana celów Fundacji]
1. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały,
a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie.
Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady
Fundacji wiążąca.
III. Fundatorzy
§ 25 [Uprawnienia Fundatora]
1. Fundatorzy mogą być powołani do Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem, że
nie można łączyć jednocześnie członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
w Zarządzie Fundacji.
2. Fundator może przekazywać swoje uprawnienia wynikające ze Statutu wskazanej osobie
fizycznej lub prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Udzielenie takiego
pełnomocnictwa przez Fundatora powinno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie na
skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.
3. Fundator bądź osoba, o której mowa w § 25 ust. 2 może dokonywać zmiany celu Fundacji
lub zmian Statutu Fundacji.
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4. W przypadku śmierci Fundatora jego prawa i obowiązki wykonują łącznie jego
spadkobiercy, o ile Fundator nie postanowił inaczej w testamencie.
5. Oprócz innych zadań należących do kompetencji Fundatorów określonych w niniejszym
Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy podejmowanie decyzji w sprawie:
1) zmiany celów Fundacji,
2) zmiany Statutu Fundacji,
3) połączenia z inną fundacją,
4) likwidacji Fundacji,
5) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
§ 26 [Ciała doradcze]
1. Fundator może powoływać i odwoływać ciała doradcze, w szczególności:
1)
2)
3)
4)

radę programową,
radę honorową,
zespoły doradcze,
zespoły eksperckie.

2. Członkami ciał doradczych określonych w §26 ust. 1 mogą być członkowie Rady
Fundacji.

Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 27 [Działalność gospodarcza]
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie
opisanym według poniższych kodów PKD (Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności:
13.92.Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
14.1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH
17.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
18.1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
32.40.Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
47.11.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.61.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.62.Z
SPRZEDAŻ
DETALICZNA
GAZET
I
ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH
PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.71.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.63.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.65.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
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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)
56.29.Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
56.30.Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
58.1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
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
NIESKLASYFIKOWANA
68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
70.21.Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
70.22.Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
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
73.20.Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
74.2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
77.11.Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
77.12.Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
77.21.Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
77.22.Z, WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.
77.29.Z, WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
77.33.Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
77.39.Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
77.40.Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
78.10.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
78.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
78.30.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
79.11.A, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
79.11.B, DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.12.Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
79.90.A, DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
79.90.B, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
79.90.C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
82.11.Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
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82.19.Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
82.30.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
82.92.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
82.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
85.51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
85.52.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
85.85.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
88.10.Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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
93.13.Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
93.19.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
93.21.Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
93.29.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
96.04.Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
96.09.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3.

Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową
Fundacji.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28 [Likwidacja Fundacji]
1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podlega ona
likwidacji na podstawie uchwały Fundatorów.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz
ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorom
albo ich następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

........................
(podpis)

........................
(podpis)
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