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STATUT FUNDACJI DLA POLSKI      
(tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2021 roku) 

      
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Fundacja dla Polski, zwana dalej „Fundacją”, jest polską organizacją społeczną, niezwiązaną  

z żadnym stronnictwem politycznym ani wyznaniem religijnym.       
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego o fundacjach, o organizacjach pożytku 

publicznego i wolontariacie oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.  
 

§ 2. 
 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest Warszawa. 
2. Fundacja może tworzyć oddziały, w tym i zamiejscowe, oraz inne jednostki organizacyjne. 

 
§ 3. 

 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy  
w wybranych językach obcych. 

 
§ 4. 

 
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 
 

      
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 5. 

 
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja 
wspiera różnorodne formy aktywności społecznej a także przyczynia się do rozwoju organizacji non 
profit oraz wspiera osoby fizyczne oraz inne organizacje o takich samych lub zbliżonych celach  
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, 
ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony 
środowiska oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  
a także działań wspomagających rozwój demokracji.            

      
§ 6. 

 
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a) wspieranie finansowo i pozafinansowo zaangażowania i aktywności społecznej 
obywateli/obywatelek oraz działań organizacji społecznych w obszarach: ochrony 
praworządności, ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, budowania 
porozumienia w sprawach publicznych i debaty publicznej uwzględniającej głosy mniejszościowe, 
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otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, przeciwdziałania wszelkim 
formom przemocy w życiu publicznym,   

b) tworzenie i prowadzenie funduszy powierzonych lub filantropijnych jako metody zbierania 
środków finansowych na cele społeczne, których zasady działania określa Zarząd, oraz 
zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom zainteresowanym przekazywaniem 
środków w ramach ww. funduszy, 

c) zapewnianie wsparcia organizacyjnego osobom i podmiotom zainteresowanym powołaniem, 
wspólnie z Fundacją, nowej fundacji, zwanej dalej „Fundacją Zarządzaną”, w szczególności na 
etapie powołania oraz rejestracji Fundacji Zarządzanej, 

d) zapewnianie wsparcia osobowego w zakresie wskazania osób do organów Fundacji Zarządzanej, 
mających wiedzę i doświadczenie w zakresie, w jakim Fundacja Zarządzana będzie prowadziła 
działalność statutową,  

e) wspieranie i promowanie działań filantropijnych i rozwijanie mechanizmów niezależnego 
finansowania działań społecznych, 

f) opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne 
programów w zakresie określonym w § 5, w tym również materialne wspieranie organizacji 
niedochodowych zajmujących się edukacją, pomocą społeczną, ochroną zdrowia, kulturą, 
ochroną środowiska i rozwojem demokracji, 

g) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy  
i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli, podejmującym działania  w zakresie określonym 
w § 5,  

h) bezpośrednie wspieranie materialne osób w zakresie określonym w § 5 jak i w zakresie służącym 
realizacji celów Fundacji, w szczególności przyznawanie nagród, wyróżnień i  stypendiów,  w tym 
stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym, oraz finansowanie udziału w szkoleniach 
i stażach,  

i) organizowanie wymiany doświadczeń osób działających aktywnie na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego,  

j) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie celów, dla realizacji których powołana została 
Fundacja, 

k) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność  
w zakresie objętym celami Fundacji, 

l) bezpośrednie wspieranie materialne i niematerialne osób potrzebujących pomocy  
w zakresie ochrony zdrowia, 

m) prowadzenie badań naukowych w zakresie zagadnień objętych celami statutowymi Fundacji.           
2.  Fundacja prowadzi całą działalność statutową jedynie w formie statutowej, nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego, jednak może prowadzić działalność odpłatną pożytku 
publicznego w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 8 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
§ 7. 

 
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać, także finansowo, 

działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji. 
2. Współdziałanie i wsparcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może mieć charakter wsparcia 

organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub 
częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy  
w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.  

3. Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób, 
krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, 
organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub 
finansowego oraz zabezpieczania zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, 
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zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy instytucji, organizacji i osób,  
o których mowa powyżej.   

4. Zabrania się Władzom Fundacji poniższych czynności:  
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatorów, członków/członkiń Rady i Zarządu lub pracowników/pracownic Fundacji oraz 
osób, z którymi Fundator, członkowie/członkinie Rady i Zarządu lub pracownicy/pracownice 
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) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń Rady  
i Zarządu lub pracowników/pracownic 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, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków/członkiń Rady i Zarządu 
lub pracowników/pracownic Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego Fundacji, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie     
/członkinie Rady i Zarządu lub pracownicy/pracownice oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 
 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 8. 
 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację  
w trakcie działalności. 

 
§ 9. 

 
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 
b) subwencji i dotacji osób prawnych; 
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
d) dochodów z majątku Fundacji; 
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; 
f) odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat; 
g) wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa).  

 
§ 10. 

 
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców. 
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji.  
3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów 

przewyższających wartość mienia przyjmowanego. 
4. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 
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Władze Fundacji 

     
§ 11. 

 
Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą” i Zarząd Fundacji, w dalszej 
części statutu zwany „Zarządem”. 
 

§ 12. 
 

1. Posiedzenia organów Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 17 ust. 2 Statutu, mogą odbywać się 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie 
rzeczywistym, w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak 
wideokonferencje i telekonferencje, jak i w trybie mieszanym. Wymaga się by środki komunikacji 
jak i używane identyfikatory do takiej komunikacji umożliwiały weryfikację tożsamości 
członków/członkiń organu. Zwołanie posiedzenia organu może odbyć się również przy użyciu tych 
środków, wymaga jednak wyraźnego określenia wybranego sposobu komunikacji, który powinien 
być dostępny wszystkim członkom/członkiniom organu.  

2. Organy Fundacji, poza posiedzeniami mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym.      
3. Każdy/a   członek/członkini   danego   organu   lub   uprawniony   organ   może   wszcząć   głosowanie 

w formie obiegowej, przy zachowaniu następujących warunków: 
a) dla  ważności  głosowania  w  trybie  obiegowym  wymagane  jest uprzednie przesłanie  projektu  

uchwały  do wszystkich członków/członkiń organu,      
b) uzyskanie   większości   głosów   członków/członkiń organu, oddanych   skutecznie, w terminie   

7 dni  od  poddania  projektu  pod  głosowanie,      
c) głosowanie uznaje się za zakończone również przed upływem terminu 7 dni w momencie 

oddania   głosów   przez   wszystkich   członków/członkinie   organu; 
d) termin  może  zostać  skrócony  za zgodą wszystkich członków/członkiń organu. Udział  

w głosowaniu   ze   skróconym   terminem   uznawany jest za  wyrażenie zgody, 
e) uchwałę uważa się za przyjętą po uzyskaniu większości głosów „za” niż „przeciw”, co najmniej 

połowy członków/członkiń danego organu. Postanowienia, w których Statut odmiennie 
reguluje większość głosów, stosuje się odpowiednio. 

4. Głosowanie obiegowe może zostać przeprowadzone za pomocą poczty elektronicznej.       
5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów 

odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,           
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek/członkini organu 

może wypowiadać się w toku obrad,      
c) wykonywania prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. 

6. Uchwały organów Fundacji oraz przebieg głosowań i posiedzeń organów powinny być utrwalane, 
co najmniej w formie dokumentowej. Brak utrwalenia nie powoduje ich nieważności.      

7.   Nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1a-1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach w zw. z ust. 1d oraz    
art. 5 ust. 1a ustawy o Fundacjach. 

 
 

Rada Fundacji 
 

§ 13. 
 

1. Rada składa się z nie mniej niż trzech członków/członkiń, w tym Przewodniczącego/ 
Przewodniczącej Rady. 
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2. W razie powołania członka/członkini Rady, za jego/jej zgodą, do pełnienia funkcji w Zarządzie, lub 
nawiązania przez członka/członkinię Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo w Radzie 
ulega automatycznemu zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku 
pracy. 

3. Pierwszych pięciu członków/członkiń Rady powołuje Fundator, a następnych funkcjonująca Rada 
z kandydatów/kandydatek wskazanych przez co najmniej dwóch członków/dwie członkinie      
Rady lub przez Zarząd Fundacji. Kadencja członka/członkini Rady trwa trzy lata.       

4. W przypadku upływu kadencji lub rezygnacji członka/członkini Rady, jeśli w wyniku ustania 
członkostwa liczba członków/członkiń Rady miałaby spaść poniżej minimalnej wymaganej liczby, 
mandat do pełnienia funkcji tego/tej członka/członkini Rady przedłużony jest do momentu 
wyboru członka/członkini Rady, który/a uzupełni skład do minimalnej liczby członków. Przy czym 
mandat w takiej sytuacji wygaśnie najpóźniej w ustawowym terminie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok, w którym upłynęła kadencja lub nastąpiła rezygnacja. Powyższego nie stosuje 
się w przypadku śmierci lub rezygnacji, jeśli rezygnujący/a jednoznacznie w nim wyłączył/a 
możliwość przedłużenia swojego mandatu, w takim przypadku pozostali członkowie Rady 
niezwłocznie dokonują wyboru członka/członkini Rady, który/a uzupełni skład do minimalnej 
liczby członków/członkiń. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej dotyczących zawieszenia 
członkostwa, członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci 
członka/członkini lub odwołania członka/członkini przez Radę. 

5. Członkowie/członkinie Rady: 
a) nie mogą być członkami/członkiniami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie z wyjątkiem zwrotu 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
§ 14. 

 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz do roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są na wniosek Przewodniczącego/ 
Przewodniczącej Rady, dwóch członków/członkiń Rady lub Zarządu Fundacji. Posiedzeniom Rady 
Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący/Przewodnicząca lub członek/członkini Rady 
wskazany/a do prowadzenia posiedzenia przez Przewodniczącego/ Przewodniczącą Rady.      

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków, o których mowa  
w §12.            

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów 
oddanych przez co najmniej połowę z wszystkich członków/członkiń Rady Fundacji. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego/ Przewodniczącej.       

4. Tryb działania Rady Fundacji określa niniejszy Statut, a w nieuregulowanych kwestiach uchwalony 
przez nią Regulamin.      

 
 

§ 15 
 

1.  Do zakresu działania i kompetencji Rady należy: 
a) dokonywanie zmian statutu Fundacji; 
b) określanie głównych kierunków działalności Fundacji;  
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c) nadzór i kontrola realizacji prowadzonych działań;  
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków/członkiń oraz 

przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji; 
e) nadzór i kontrola wykonania budżetu; 
f) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, stanu jej 

finansów i pozostałego majątku;  
g) nadawanie godności honorowego członka/członkini Rady; 
h) wyznaczanie – w razie potrzeby - biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji; 
i) rozpatrywanie skarg na pracę Zarządu Fundacji;  
j) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 

      
 

Zarząd Fundacji 
 

§ 16. 
 
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Radę na okres trzech lat. 
2. Członkowie i członkinie Zarządu używają tytułu Członek/Członkini Zarządu Fundacji. Rada może 

wyznaczyć Prezesa/Prezeskę Zarządu spośród składu Zarządu.  
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu     

członków/członkiń Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa/Prezeski 
Zarządu,  jeśli został/a wyznaczony/a. 

4. Formy działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu. 

5. Członkiem/członkinią Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.   

6. Mandat członka/członkini Zarządu wygasa po upływie kadencji, w przypadku rezygnacji  
z pełnionej funkcji, z dniem odwołania przez Radę oraz w przypadku śmierci. W przypadku upływu 
kadencji lub rezygnacji członka/członkini Zarządu, jeśli w wyniku ustania członkostwa liczba 
członków/członkiń Zarządu miałaby spaść poniżej minimalnej wymaganej liczby, mandat do 
pełnienia funkcji tego/tej członka/członkini Zarządu przedłużony jest do momentu wyboru 
członka/członkini Zarządu, który/a uzupełni skład do minimalnej liczby członków. Przy czym 
mandat w takiej sytuacji wygaśnie najpóźniej w ustawowym terminie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok, w którym upłynęła kadencja lub nastąpiła rezygnacja. Powyższego nie stosuje 
się do rezygnacji, jeśli rezygnujący/a jednoznacznie w nim wyłączył/a możliwość przedłużenia 
swojego mandatu, w takim przypadku pozostali członkowie/członkinie Zarządu mogą działać  
w zmniejszonym składzie lecz nie później niż do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
Rada jest zobowiązana w powyższych sytuacjach niezwłocznie przeprowadzić wybór 
członka/członkini zarządu, który uzupełni skład do minimalnej liczby członków/członkiń.  

           
§ 17. 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.  
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek członka/członkini Zarządu. Posiedzenia Zarządu 

mogą odbywać się w trybie określonym w §12. 
3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb. 
4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu, 
b) zarządzanie majątkiem i podejmowanie decyzji w sprawie dotacji, darowizn, spadków, 

zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej,  
c) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 
d) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji, 
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e) sporządzanie sprawozdań z działalności, 
f) kierowanie całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z celami statutowymi, 
g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji.      
5. Członkowie/członkinie Zarządu mogą być wynagradzani/e z tytułu pełnienia swych obowiązków 

w Zarządzie, jak i pracy wykonywanej w poszczególnych programach w ramach działalności 
statutowej  i gospodarczej. 

6. Wysokość wynagrodzenia i sposób zatrudnienia członków/członkiń Zarządu ustala Rada. 
7. W umowach między Fundacją a członkiem/członkinią Zarządu oraz w sporze z nim/nią, Fundację 

reprezentuje Rada, w imieniu której działa Przewodniczący/Przewodnicząca Rady lub 
upoważniony/a przez Przewodniczącego/Przewodniczącą inny/a członek/członkini Rady. 

      
     § 18. 

 
1.  Do zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 15.000 zł     

uprawnionych jest dwóch członków/uprawnione są dwie członkinie Zarządu działających/ 
działające łącznie. Do reprezentowania Fundacji we wszelkich innych sprawach, w tym  
w sprawach związanych z zaciąganiem w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych do kwoty 
15.000 zł oraz w sprawach dotyczących stosunków pracy z Fundacją, uprawniony/a jest 
jednoosobowo każdy/a z członków/członkiń Zarządu. 

2.   Zarząd może ustanowić pełnomocników/pełnomocniczki, w tym do kierowania oddziałami 
Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa 
w ust. 1 powyżej, a także pełnomocników/pełnomocniczki do prowadzenia określonych 
pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa 
w ust. 1 powyżej. 

 
                                                                                                                                                                                

     Zmiana statutu 
 

§ 19. 
 
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. 
 

§ 20. 
 
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada. 

 
 

Połączenie z inną fundacją 
 

§ 21. 
 
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.  
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Działalność gospodarcza 

 
§ 22. 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, 
na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2. W przypadku posiadania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, Fundacja: 
a) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego, 
b) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego. 

 
§ 23. 

 
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie: 

a) działalności wydawniczej i poligraficznej, (Wydawanie książek, PKD 58.11.Z; Wydawanie 
gazet, PKD 58.13.Z; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, PKD 58.14.Z; 
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, PKD 59.20.Z; Pozostała działalność 
wydawnicza, PKD 58.19.Z; Reprodukcja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z), 

b) doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, (Stosunki międzyludzkie 
(public relations) i komunikacji (Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z), 

c)  reklamy (Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z), 
d) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji (Działalność związana 

 z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z), 
e) sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych (Sprzedaż detaliczna książek 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.61.Z; Sprzedaż detaliczna gazet  
i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.62.Z), 

f) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, PKD 47.91.Z 
g) działalności edukacyjnej i szkoleń (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, PKD 85.59.B, Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z), 
h)  działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych (Badania naukowe i prace rozwojowe  

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, PKD 72.20.Z), 
i)  badania rynku i opinii publicznej (Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z), 
j)  udzielania pożyczek ze środków własnych (nie zastrzeżone dla działalności banków i innych 

instytucji finansowych) (Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 64.92.Z, Pozostała 
finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszów emerytalnych, PKD 64.99.Z), 

k)  prowadzenia i obsługi funduszy powierzonych, funduszy filantropijnych, funduszy firmowych 
oraz programów składek pracowniczych (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 
64.99.Z), 

l) powoływania i obsługi Fundacji Zarządzanych (Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 94.99.Z), 

m) usług zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (Pozostałe 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z), 

n) obsługi programów społecznych i prowadzenia kampanii społecznych (Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, PKD 88.10.Z; 
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Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 
88.99.Z), 

o) obsługi programów grantowych (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, PKD 64.99.Z), 

p) pośredniczenie między potencjalnymi spadkodawcami, darczyńcami i podmiotami 
udzielającymi wszelkiego rodzaju dotacji, a podmiotami, na rzecz których świadczenia 
mogłyby być przekazywane, w tym pośrednictwo w wyszukiwaniu takich podmiotów      
(Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 
88.99.Z). 

2. Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd 
Fundacji.  

 
§ 24. 

 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione 

organizacyjnie zakłady. 
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. 

Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy/dyrektorki powoływani/ne przez zarząd. 
3. Fundacja może tworzyć, lub przystępować do spółek handlowych. 

      
 
 

Likwidacja Fundacji 
 

§ 25. 
 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada. 
 
 
 


