TEKST JEDNOLITY STATUTU
FUNDACJI INDEX DO PRZYSZŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą: INDEX DO PRZYSZŁOSCI, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona

została przez Katarzynę Więcek i Wojciecha Więcek, będących i nazywanych w dalszej
części Statutu „Fundatorami”, mocą aktu notarialnego sporządzonego w dniu 3 września
2015 roku przez notariusza Przemysława Czuka w jego Kancelarii Notarialnej
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2.

2.

Pełna nazwa Fundacji brzmi: FUNDACJA INDEX DO PRZYSZŁOŚCI.

3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach

(tj. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

4. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
§4
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może

prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister Edukacji
Narodowej.

§6
1. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, oddziały, zakłady, filie, a także zakładać

spółki, jak też przystępować do istniejących spółek.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym wyłącznie

realizacji celów statutowych.

§7
Fundacja posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
§8
1. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły i medale honorowe i przyznawać je wraz

z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
Fundacji.

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§9
1. Fundacja zostaje powołana w celu prowadzenia działalności oświatowej, kulturalnej,

w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynnej pomocy społecznej na rzecz dzieci,
młodzieży, osób starszych i innych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
materialnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

2. Fundacja zostaje powołana do realizacji poniższych celów:
a) organizacji i prowadzenia edukacji,
b) organizacji placówek pobytu dziennego,
c) organizacji stacjonarnych i wyjazdowych zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,

d)
e)
f)
g)

wyrównawczym, wychowawczym, rekreacyjnym, sportowym, artystycznym oraz
ogólnorozwojowym,
umożliwiania nauki zawodu i zdobycia pracy, wspierania i organizacji zatrudnienia,
tworzenia, promocji i realizacja programów i wszelkich form pomocy społecznej dla
beneficjentów,
prowadzenia poradnictwa i doradztwa oraz podejmowania innych działań na rzecz
ochrony praw, rozwoju i pomocy dla beneficjentów,
działalności wspomagającej integrację i rozwój wspólnot i społeczności w wymiarze
lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym,

h) działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)

narodowego, podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, tolerancji, równouprawnienia
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego,
działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
działań na rzecz osób starszych,
promocji i działań w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej,
działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym i uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii oraz
przemocy,
działalności związanej z rozwojem wolontariatu,
działalności związanej z promocją wspólnoty europejskiej oraz integracją europejską
i międzykulturową,
promocji turystyki,
działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy
wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

§ 10
Cele wymienione w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
1.

Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) finansowania oraz organizowania programów, wypoczynku, kolonii, obozów i wycieczek,
wyjazdów pobytowych, konkursów, festiwali, zawodów, koncertów i imprez o
charakterze
edukacyjnym,
wyrównawczym,
kulturalnym,
wychowawczym,
rekreacyjnym, sportowym, artystycznym oraz ogólnorozwojowym (PKD 85.51.Z),
b) stymulowania aktywności, samodzielności i odpowiedzialności poprzez poradnictwo, finansowanie lub organizację korepetycji, szkoleń, kursów, wykładów, seminariów i konferencji(PKD 85.60.Z),
c) finansowania nagród i stypendiów(PKD 88.99.Z),
d) prowadzenia działań wyrównawczych i profilaktycznych(PKD 85.60.Z),
e) organizowania zajęć i warsztatów mających na celu rozwój oraz integrację środowisk rówieśniczych i integrację międzypokoleniową (PKD 94.99.Z)
f) pomocy rzeczowej i finansowej (PKD 88.99.Z),
g) opracowywania i realizacji programów pomocy społecznej (PKD 88.99.Z),
h) działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (PKD 94.99.Z),
i) rozwijania wolontariatu poprzez organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy (PKD 94.99.Z),
j) samodzielnego lub łącznego z innymi podmiotami prowadzenia projektów i działań
realizujących cele Fundacji (PKD 88.99.Z),
k) przekazywania dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną (PKD 94.99.Z),

l) przyznawania stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów
konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji (PKD 88.99.Z),
m) organizowania koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję
działalności statutowej Fundacji (PKD 90.02.Z),
n) wymiany i edukacji kulturalnej oraz współpracy lokalnej, regionalnej, międzyregionalnej
i międzynarodowej z innymi osobami i podmiotami (PKD 88.99.Z),
o) prowadzenia własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest
pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie
sponsorów okolicznościowych i stałych oraz pozyskiwanie środków finansowych
i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami
Fundacji(PKD 88.99.Z),
p) organizowania szkoleń, doradztwa, pomocy psychologicznej i terapeutycznej(PKD
85.60.Z),
q) prowadzenia placówek dziennych i innej formy pomocy dla osób starszych (PKD 88.10.Z),
r) prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci (PKD 88.99.Z),
s) przygotowywania i podawania posiłków dla podopiecznych Fundacji oraz catering
(PKD56.29.Z),
t) organizacji różnych imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (jarmarki, festyny i
inne widowiska rekreacyjne) (93.29.Z).
2.

Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:

a) działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),
b) organizowania konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych (PKD 82.30.Z).
3. Działalność statutowa fundacji określona w §9 oraz §10 ust. 1 stanowi działalność po-

żytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr. 1118) i jest prowadzona na rzecz
dzieci i młodzieży, osób starszych i innych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
§ 11
Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie §10
ust. 1 niniejszego Statutu.
§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z Fundacją.

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 (słownie: pięć
tysięcy złotych).
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§15
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
dochodów z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem,
dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
dotacji i subwencji, środków publicznych, grantów, jak i innych form wsparcia przez
instytucje rządowe, samorządowe oraz europejskie,
h) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku
publicznego, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku
publicznego.
i) sponsoringu,
j) loterii fantowych.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 16
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
a)
b)
c)

na rachunkach bankowych Fundacji,
na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
w gotówce w kasie Fundacji.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do

realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.

3. Cały osiągnięty przez Fundację dochód będzie przeznaczany na jej cele statutowe, tj. na

cele działalności pożytku publicznego.

§ 17

Zabrania się :
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi 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”,

a)

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,
b)

c)

d)

wykorzystywania majątku 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,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 19
1. Osoby, które dokonają na rzecz Fundacji znacznej darowizny, uzyskują tytuł Darczyńcy

Fundacji, co stwierdza w drodze uchwały Zarząd.

2. Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, może nadawać tytuły Sponsorów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 20
1.

Organami Fundacji są:
a)

Rada Fundacji

b)
2.

Zarząd Fundacji

Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 21
1.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych nad
działalnością Fundacji.

2.

Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków, nie wliczając Członków Honorowych.

3.

Czas trwania kadencji członków Rady Fundacji jest nieoznaczony.

4.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.

5.

Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy.

6.

Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji, na wniosek
Zarządu Fundacji. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.

7.

Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, może nadawać tytuły Członków
Honorowych Rady Fundacji osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

8.

Członek Honorowy Rady Fundacji dysponuje głosem doradczym. W szczególnie
uzasadnionych okolicznościach Rada Fundacji może, na wniosek Zarządu Fundacji lub
Członka Honorowego, podjąć decyzją o pozbawieniu tego tytułu.

9.

Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Radzie Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) śmierci,
d) odwołania w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków
Rady Fundacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu

Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej. Nie dotyczy to Honorowych Członków
Rady Fundacji.

11. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

12. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot

uzasadnionych wydatków z tytułu udziału w posiedzeniach.
§ 22

1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nadzór nad realizacją celów działania Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej
działalności,
powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, jak też powierzanie im
funkcji w Zarządzie,
ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
decydowanie na wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji
oraz połączenia z inną Fundacją,
tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie
kierowników, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych tych jednostek, na
wniosek Zarządu.

2. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację

reprezentuje członek Rady Fundacji wyznaczony przez Radę Fundacji w drodze
uchwały.

3. Celem wykonania swych funkcji i zadań, Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą

działalność Fundacji poprzez:

a) żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia dokumentów dotyczących działalności

Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
b) żądanie od Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji sprawozdań, wyjaśnień oraz
dokonywanie rewizji majątku i finansów Fundacji.
§ 23
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady

Fundacji z inicjatywy własnej albo na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub na
wniosek Zarządu Fundacji zgłoszony pisemnie.

3. W przypadku zgłoszenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji,

Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji

w celu składania wyjaśnień.

5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym

Członkowie Honorowi. Członków Honorowych powiadamia się każdorazowo
o posiedzeniu Rady Fundacji a o udziale innych osób w posiedzeniu decyduje
Przewodniczący Rady.

6. Udział osób wymienionych w § 23 ust. 4, 5, 6 w posiedzeniach Rady Fundacji ma

charakter doradczy. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wskazany przez
niego Członek Rady.
§ 24

1. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla

ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

ZARZĄD
§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w sądzie i poza

sądem.

2. Zarząd składa się z 2 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Czas trwania kadencji członków Zarządu jest nieoznaczony.
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołują Fundatorzy.
5. Rada Fundacji ma prawo odwołania członka Zarządu w każdym czasie.
6. Kolejnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla

rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada Fundacji.

7. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady Fundacji,
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) śmierci,
d) odwołania przez Radę Fundacji.

§ 26
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do zakresu
kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym realizowanie celów statutowych,
wnioskowanie do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz
połączenia z inną Fundacją,
f) wnioskowane do Rady Fundacji o rozpoczęciu i zamknięciu działalności gospodarczej,
tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie
kierowników, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych tych jednostek,
a)
b)
c)
d)
e)

§ 27
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż

raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch

członków Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, przesyłając informacje o terminie
posiedzenia wszystkim członkom Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne

zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 28
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla

ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu Fundacji, lub
b) dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, lub
c) pełnomocnik w granicach umocowania.

§ 30
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym.
2. Zasady odpłatności, w tym sposób i wysokość świadczeń z tytułu pełnienia funkcji

w Zarządzie Fundacji określa Rada Fundacji. W szczególności Rada Fundacji może
przyznać członkom zarządu zwrot uzasadnionych wydatków związanych z pełnioną
funkcją.

ROZDZIAŁ V – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 31
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i niewyodrębnioną

wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Decyzję
o rozpoczęciu i przedmiocie działalności gospodarczej podejmuje uchwałą Rada
Fundacji na wniosek Zarządu.

2. Przedmiotem działalności Fundacji są:












pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.59.B
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD
90.01.Z
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD
90.02.Z
działalność obiektów sportowych PKD 93.11.Z
pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 93.21.Z
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z
działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji PKD 73.12.A

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych PKD 73.12.B
 pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych PKD 73.12.C
 pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach PKD 73.12.D
 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.20.Z




pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 74.90.Z



działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD
82.30.Z



pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z



pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
96.09.Z





działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD56.29.Z
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering) PKD 56.21.Z



przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z

3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą

wynosi 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

ROZDZIAŁ VI – ZMIANA STATUTU
§ 32
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
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.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji na wniosek

Zarządu Fundacji.

§ 34
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do sprawowania

nadzoru nad jej działalnością.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać

przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz innych działających
organizacji o zbliżonych celach.
§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Katowice, dnia 4 stycznia 2019r.

ZARZĄD:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

