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STATUT FUNDCJI MAŁA STRAŻ
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.

2.

3.

§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Mała Straż” działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z roku 1991 Nr 46 poz. 203 z późniejszymi
zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu
Fundacja została ustanowiona przez Emilię Martę Karpicką -Jadczak, Magdalenę Cisło i Ireneusza Piotra
Wieczorkiewicza, zwanych dalej Fundatorami, ich oświadczeniem w akcie notarialnym z dnia 15 lipca 2015 roku,
sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Jacka Lipke w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

1.
2.
3.

§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach
obcych.
Do realizacji swych celów Fundacja może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, współpracować oraz
współdziałać z krajowymi i zagranicznymi: organizacjami i instytucjami państwowymi, organami administracji
rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, przedsiębiorcami popierającymi cele
Fundacji.
§5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju u za granicą, a także przystępować do
spółdzielni i spółek oraz tworzyć spółki lub uczestniczyć w działaniach innych fundacji.
§6
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§7
Nadzór nad działalnością Fundacji, ze względu na cel Fundacji, sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
§8
Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniających ją znaku graficznego i innych oznaczeń.
§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 10
Celami Fundacji są:
1. działalność profilaktyczno - oświatowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2. pomoc ofiarom pożarów, a w tym w szczególności poszkodowanym dzieciom oraz działania na rzecz odzyskania
równowagi psychicznej przez poszkodowanych w pożarach i wypadkach,
3. edukacja na rzecz świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, rozwoju
dobroczynności, pomocy społecznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, wzajemnego szacunku,
tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego,
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4.
5.
6.

edukacja w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia,
pomoc dzieciom i młodzieży, w tym wykluczonym społecznie, osobom poszkodowanym w pożarach i wypadkach
komunikacyjnych,
działalność oświatowo-kulturalna i charytatywna.

§ 11
Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. wspieranie i promowanie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki przeciwpożarowej oraz kształtowanie
prawidłowych zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
2. prowadzenie działań i kampanii informacyjnych mających na celu szerzenie zasad solidarności społecznej,
3. wspieranie, promocję i pomoc w rozwoju kariery uzdolnionych dzieci i młodzieży, które zostały poszkodowane w
pożarach,
4. współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w
zakresie objętym celami Fundacji,
5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Fundacji,
6. finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży,
7. spotkania i terapie z psychologami,
8. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej obywateli,
9. nabywanie sprzętu, urządzeń, wyposażenia i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne
przekazywanie, udostępnianie lub wypożyczanie ich placówkom i instytucjom wymienionym w pkt.4,
10. podejmowanie różnorodnych działań, w tym edukacyjnych, mających na celu ograniczenie ilości osób
poszkodowanych w pożarach i miejscowych zagrożeniach,
11. organizowanie konferencji, seminariów, kursów,
12. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach
ich eliminowania,
13. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
14. promowanie i upowszechnianie w Internecie, środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celem
Fundacji,
15. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo pożarowe, ochronę
życia, zdrowia i mienia,
16. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej kształtujących
sprawność indywidualną i zespołową ratowników,
17. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz
przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych w tym specjalistów i ekspertów z Państwowej
Straży Pożarnej,
18. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie
zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń,
19. organizowanie wolontariatu,
20. publikacje, organizowanie szkoleń, konferencji dla osób i organizacji, których praca i działania skierowane są do
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
21. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży,
22. propagowanie rozwoju edukacji o tematyce pożarniczej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych,
23. współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Państwową Strażą Pożarną,
24. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
25. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin pokrzywdzonych pożarem,
26. zbiórki pieniężne i rzeczowe.
§ 12
1.
2.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Dla realizacji celu statutowego Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach
i z zachowaniem ograniczeń określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr96 poz. 873) oraz działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Decyzję o rozpoczęciu
działalności w formie organizacji porządku publicznego podejmuje Zarząd jednomyślnie w formie uchwały.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

1.

2.
3.

§ 13
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.100,00 (słownie: dwa tysiące sto) złotych,
wniesiony przez Fundatorów w równych częściach, tj.:
– Emilia Marta Karpicka-Jadczak
- wniosła 700,00 (słownie: siedemset) złotych
– Magdalena Cisło
- wniosła 700,00 (słownie: siedemset) złotych
– Ireneusz Piotr Wieczorkiewicz
- wniósł 700,00 (słownie: siedemset) złotych
Na cele prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000,00
(słownie: jeden tysiąc) złotych.
Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej
działania.

§ 14
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów i innej pomocy w formie pieniężnej lub w naturze, pochodzących od krajowych i
zagranicznych osób fizycznych, prawnych, a także od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej,
2. dotacji i subwencji oraz grantów i innych form wsparcia, które może otrzymywać, w szczególności od organów
administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, związków zawodowych,
organizacji międzynarodowych oraz Unii Europejskiej,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych, lokat bankowych oraz papierów wartościowych,
6. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
7. nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przed sąd,
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie
z przepisami prawa dewizowego.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Środki majątkowe wniesione na rzecz Fundacji nie podlegają zwrotowi.
Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na działalność statutową i gospodarczą oraz na wynagrodzenie
dla Zarządu oraz zatrudnionych pracowników.
Środki majątkowe wniesione przez Fundatorów lub inne osoby stają się własnością Fundacji.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa Zarząd Fundacji składa
zgodnie z zasadami reprezentacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan
czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje osoba
ustanowiona w tym celu w testamencie przez Fundatora a w razie nieustanowienia takiej osoby wszyscy
spadkobiercy łącznie, przy czym decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych. Spadkobiercy
mogą przenieść prawa do realizacji praw i obowiązków Fundatora na wskazaną osobę fizyczną lub prawną, w tym
osobę spośród spadkobierców.
Koszty działalności Fundacji pokrywane są z posiadanych środków własnych.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 16

1.

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
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Zarząd Fundacji

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.
2.

3.

§ 17
Zarząd Fundacji działa w składzie od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji a w
razie gdy Rada Fundacji nie została powołana przez Fundatorów. W przypadku powołania tylko jednego członka
zarządu Fundacji bądź gdy w zarządzie pozostaje tylko jeden członek zarządu staje się on automatycznie Prezesem
Zarządu. W przypadku powołania większej liczby członków zarządu uchwała o powołaniu określa funkcję członka
zarządu. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Uchwały o powołaniu i odwołaniu członków zarządu zapadają
zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu albo zwykła większością głosów
Fundatorów.
Fundatorzy Fundacji stanowią skład pierwszego Zarządu i obejmują następujące funkcje w Zarządzie:
2.1. Pani Emilia Marta Karpicka-Jadczak
- obejmuje funkcję Prezesa Zarządu;
2.2. Pani Magdalena Cisło
- obejmuje funkcję Wiceprezesa Zarządu;
2.3. Pan Ireneusz Piotr Wieczorkiewicz
- obejmuje funkcję Sekretarza Fundacji.
Fundatorzy mogą być powoływani po raz kolejny do Zarządu.
Zarząd, w tym Prezes, powoływani są na czas nieokreślony.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za przygotowanie, merytoryczny wkład, realizację projektów
i udział w spotkaniach Rady Fundacji i Zarządu. O przyznaniu wynagrodzenia jak i o jego wysokości decyduje Rada
Fundacji w formie uchwały, podjętej większością 2/3 głosów obecnych osób na głosowaniu.
W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady
Fundacji lub Przewodniczący Rady Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych
na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie jest ważne
bez względu na liczbę obecnych członków zarządu jeśli wszyscy zostali właściwie powiadomieni o miejscu
i terminie posiedzenia.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku
takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady lub w razie gdy rada nie została powołana na ręce
jednego z Fundatorów,
b. odwołania z funkcji Członka Zarządu przez Radę Fundacji;
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d. śmierci członka Zarządu.
§ 18
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) prowadzenia polityki kadrowej, ustala wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.

§ 19
Rada Fundacji jest organem fakultatywnym, która może być powołana na mocy uchwały Fundatorów.
Rada jest organem kontrolnym Fundacji.
Rada składa się z osób skupionych wokół idei Fundacji, na czele z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym
Rady, powoływanych przez Fundatorów na okres 2 lat. Rada składa się z 3 do 6 członków.
Członków składu Rady powołują Fundatorzy jednomyślnie
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
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6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
Członkowie Rady nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady lub w razie jego braku na ręce jednego z
Fundatorów,
b) odwołania z funkcji przez Fundatorów;
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) śmierci.
Członkowie Rady mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów.
Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony
na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej raz w roku. W posiedzeniach Rady uczestniczy
przedstawiciel Zarządu oraz inne zaproszone osoby. O posiedzeniach członkowie Rady i Fundatorzy są
informowani z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem na piśmie lub pocztą elektroniczną na podany adres email.
Posiedzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków jeśli wszyscy zostali właściwie powiadomieni o
miejscu i terminie posiedzenia.
Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów osób obecnych. W razie równej ilości głosów,
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, zaproszone przez Radę osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność pozostaje w związku z celami Fundacji.
Członkom Rady, z tytułu uczestnictwa w jej pracach, nie przysługuje wynagrodzenie z wyjątkiem zwrotu
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji bada prawidłowość gospodarki finansowej Fundacji co najmniej raz w roku.
Po zbadaniu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, Rada Fundacji przedstawia Zarządowi Protokół
Pokontrolny wraz z wnioskiem dotyczącym decyzji w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium.

§ 20
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. zgłaszanie Zarządowi inicjatyw, propozycji i projektów związanych z realizacją celów Fundacji,
2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
3. opiniowanie planów finansowych Fundacji,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania
obowiązków,
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia i podpisywanie z nim umów o
pracę,
6. reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
7. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji i regulaminu Zarządu,
8. zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu i struktury organizacyjnej Fundacji,
9. zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie powołania lub udziału w spółkach handlowych, utworzenia oddziałów
terenowych i zagranicznych Fundacji oraz przystąpienia do organizacji i fundacji realizujących zadania zbieżne z
celami Fundacji,
10. przyznawanie na wniosek Zarządu stypendiów, nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych oraz nadawanie
tytułów.
11. współorganizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.
§ 21
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Rozdział V
Sposób Reprezentacji
§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych może składać każdy
Członek Zarządu samodzielnie.
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ROZDZIAŁVI
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 23
Fundacja prowadzi działalność nieodpłatnie oraz prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1. 58.11.Z - wydawanie książek
2. 58.13.Z - wydawanie gazet
3. 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
4. 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
5. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej
niesklasyfikowana.
6. 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
7. 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych
8. 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
9. 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nieskwalifikowana
10. 94.11.Z - działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
11. 94.12.Z - działalność organizacji profesjonalnych
1.

3.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1. 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji
2. 46.41.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
3. 46.42.Z - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4. 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
5. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
6. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
7. 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna
8. 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
9. 58.11.Z - wydawanie książek
10. 58.19.Z - pozostał działalność wydawnicza
11. 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
12. 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
13. 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów
14. 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
15. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem
16. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
17. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
18. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
19. 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność
20. 63.91.Z - działalność agencji informacyjnych
21. 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacyjnym, gdzie indziej nie skwalifikowana
22. 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
23. 73.11.Z - działalność agencji reklamowych
24. 73.12.Z - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
25. 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej
26. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 81.22.Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
28. 81.29. Z - pozostałe sprzątanie
29. 81.30.Z - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
30. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
31. 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
nieskwalifikowanej
32. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa
33. 85.10.Z - wychowanie przedszkolne
34. 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
35. 85.59.Z - pozostałe pozaszkolne formy edukacji sportowej, gdzie indziej nieskwalifikowane
36. 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację
37. 86.90.D - działalność paramedyczna
38. 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskwalifikowana
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39. 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskwalifikowana
§ 24
Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
§ 25
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu
§ 26
Zmian celu Fundacji i zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
Połączenie z inną fundacją.

1.
2.

§ 27
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28
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.
Likwidacja Fundacji.

1.
2.

§ 29
Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się
jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 30
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.
2. W uchwale o likwidacji Zarząd Fundacji obowiązany jest powołać jednego bądź większą liczbę likwidatorów.
Likwidatorami mogą być Członkowie Zarządu bądź osoby spoza grona członków Zarządu. Likwidatorzy mogą zostać
odwołani uchwałą Fundatorów, pod warunkiem, że w miejsce odwołanych likwidatorów zostają powołane inne
osoby.
§ 31
1. Likwidator niezwłocznie obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o
otwarciu likwidacji, danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji. Likwidator podaje do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. W wypadku prowadzenia przez Fundację
działalności gospodarczej informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego likwidator winien złożyć wniosek o
ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Likwidator z dniem rozpoczęcia likwidacji otwiera księgi rachunkowe oraz wykonuje inne czynności przewidziane
przepisami ustawy o rachunkowości bądź w przypadku jej nieobowiązywania w chwili rozpoczęcia likwidacji
przepisy innej ustawy regulujące procedurę likwidacji w rachunkowości.
3. Likwidator ustala listę wierzycieli i dłużników. Po jej sporządzeniu likwidator przystępuje do zbycia majątku
Fundacji i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli. W pierwszej kolejności likwidator zaspokaja
długi wymagalne, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - najdawniej wymagalne. Zobowiązania przyszłe fundacji
należy zabezpieczyć przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze
publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały Fundatorów na warunkach określonych w uchwale.
4. W ramach postępowania likwidacyjnego likwidator może dokonywać czynności prawnych niezbędnych do
przeprowadzenia likwidacji. Zawarcie nowej umowy przez likwidatora jest dopuszczalne, gdy jej zawarcie jest
niezbędne do przeprowadzenia likwidacji.
5. Likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał Fundatorów.
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6. W trakcie likwidacji uchwały Fundatorów zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy Fundatorów.
7. Po zakończeniu likwidacji likwidator jest obowiązany złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie fundacji z
Krajowego Rejestru Sądowego oraz zawiadomić o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. Z chwilą wykreślenia z
rejestru Fundacja traci osobowość prawną.
§ 32
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady
Programowej na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
§ 33
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy Fundatorów:

1.

Emilia Marta Karpicka-Jadczak

- …………………………..

2.

Magdalena Cisło

- …………………………..

3.

Ireneusz Piotr Wieczorkiewicz

- …………………………..

Strona 8

