
Uchwała Nr XXXII / 147 / 2013 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 marca 2013 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia do Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej 

Przedsiębiorczości Społecznej „ Łowisko” w Brzezinach i ustalenia jej statutu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 98, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 

40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 

Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567 oraz z 2013 r. Nr 153) i art. 2 ust. 1 

oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 

203, z 1994 r. Nr 84, poz. 386, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 

r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462) Rada Miasta Brzeziny 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Brzeziny do Fundacji Krajowe 

Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „ Łowisko” w Brzezinach. 

§ 2. Ustala się statut Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości 

Społecznej „ Łowisko” w Brzezinach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 Zbigniew Bączyński  

  

 

 

 

 



                                                                                               Załącznik  

                                                                                               do Uchwały Nr XXXII /147/2013 

                                                                                               Rady Miasta Brzeziny 

                                                                                               z dnia 26 marca 2013 r. 

 

STATUT 

Fundacji Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej „ Łowisko” w 

Brzezinach 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej 
„ Łowisko” w Brzezinach, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 
1) Fundacja Proximus; 
2) Gmina Miasto Brzeziny; 

3) „Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości 

Społecznej”; 

4) Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach; 
5) Stowarzyszenie „ Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”; 
6) Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My”; 

zwanych dalej Fundatorami. 

2. Fundacja została ustanowiona w dniu ………………roku w………………………., aktem notarialnym 
sporządzonym przez notariusza …………………………w Kancelarii Notarialnej, za numerem 
Repertorium…………………  

3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Brzeziny. 
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe. 
6. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie 

określonym obowiązującymi przepisami. 
7. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. pracy i polityki 

społecznej. 
 

§ 2 

Fundacja działa na podstawie przepisów: 

1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). 



2. Zawartych w niniejszym statucie. 
 

§ 3 

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz adres siedziby.  

 

§ 4  

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 5 

Fundacja może przyznawać nagrody, wyróżnienia osobom fizycznym w konkursach organizowanych 

przez Fundację oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów wyznaczonych przez 

Fundację lub dla samej Fundacji. 

Rozdział II 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz wypromowania, tworzenia i rozwoju gminnej 

przedsiębiorczości społecznej jako elementu strategii rozwoju regionalnego służącego rozwiązywaniu 

problemów społecznych w zakresie przeciwdziałania strukturalnemu bezrobociu, ubóstwu oraz 

wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

1) stworzenie i prowadzenie instytucji merytorycznego, organizacyjnego i finansowego zaplecza dla 
rozwoju gminnej przedsiębiorczości społecznej traktowanej jako innowacyjnego narzędzia 
aktywnej polityki społecznej samorządu lokalnego; 

2) tworzenie, promowanie i wspieranie gminnych przedsiębiorstw społecznych tworzących warunki 
dla aktywizacji zawodowej młodych absolwentów uczelni wyższych i osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

3) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej dzięki inicjowaniu i promowaniu współpracy 
podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego; 

4) przeciwdziałanie bierności ekonomicznej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych i młodych mieszkańców gmin; 

5) promowanie mechanizmów franczyzy społecznej jako instrumentu wsparcia ekonomii społecznej; 
6) działanie na rzecz tworzenia warunków umożliwiających aktywizację społeczną i zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
7) stworzenie innowacyjnej, lokalnej instytucji wspomagającej pomoc społeczną gminy i jednostek 

samorządu lokalnego w szczególności poprzez oferowanie miejsc pracy, edukacji i rozwoju 
osobistego wymagającym wsparcia mieszkańcom gmin; 

8) promowanie prywatnej przedsiębiorczości w stosunku do osób bezrobotnych; 



9) kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie 
z potrzebami rynku i regionu; 

10) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, które służą reorientacji zawodowej w celu 
podejmowania prywatnej przedsiębiorczości; 

11) tworzenie inkubatorów i laboratoriów przedsiębiorczości poprzez ich promocję w zakresie 
wykazywania zalet samodzielnej działalności, organizowania spotkań z potencjalnymi 
kontrahentami i udzielanie pomocy organizacyjnej. 

 

§ 7 

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez: 

1) reprezentowanie interesów Fundatorów wobec innych podmiotów; 
2) inicjowanie oraz konsultowanie aktów prawnych i organizacyjnych dotyczących zakresu działania 

Fundatorów; 
3) podejmowanie uzasadnionych interwencji zgłaszanych przez Fundatorów, również 

z wykorzystaniem mediów; 
4) prowadzenie działań na rzecz wypromowania i upowszechniania idei gminnej przedsiębiorczości 

społecznej; 
5) upowszechnianie w społeczności gmin idei solidarności i samopomocy społecznej; 
6) upowszechnianie wiedzy na temat polityki społecznej Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz Strategii Lizbońskiej, a także 
Narodowych Planów Działania na rzecz zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

7) inicjowanie i realizacja współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami krajów Unii Europejskiej; 
8) udzielanie wsparcia gminnym przedsiębiorstwom społecznym w przygotowaniu i realizacji 

projektów i programów działań mających na celu pozyskanie środków finansowanych z funduszy 
strukturalnych i innych środków pomocowych; 

9) inicjowanie, poszukiwanie i upowszechnianie nowych form zatrudnienia i aktywności zawodowej 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

10) reprezentowanie interesów gminnej przedsiębiorczości społecznej wobec władz państwowych i 
samorządowych naszego kraju oraz wobec władz i instytucji Unii Europejskiej; 

11) organizowanie działalności szkoleniowej, wydawniczej, doradczej, informacyjnej; 
12) podejmowanie działań na rzecz drobnej przedsiębiorczości w tworzonych inkubatorach 

i laboratoriach; 
13) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenie może 

służyć w realizacji celów Fundacji; 
14) udzielanie pomocy finansowej małym przedsiębiorstwom organizowanym przez bezrobotnych; 
15) skupianie wokół celów statutowych Fundacji przedstawicieli nauki, edukacji, promocji i mediów, 

w kraju i za granicą. 
 

§ 8 

Poza stałą działalnością programową, Fundacja realizuje celowe programy pomocowe 

ukierunkowane na tworzenie i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój 

zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

 



 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez fundatorów Fundusz Założycielski w gotówce w 
kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, papiery wartościowe, 
nieruchomości i ruchomości wniesione i nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia. 

2. Na kwotę określoną w ust. 1 składają się: 
1) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesione w gotówce przez Fundację Proximus; 

2) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesione w gotówce przez „ Platformę 

Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”; 

3) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesione w gotówce przez Stowarzyszenie „ 
Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”; 

4) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesione w gotówce przez Stowarzyszenie 
Wsparcie Społeczne „ Ja-Ty-My”; 

5) 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wniesione w gotówce przez Spółdzielnia Socjalna 
Communal Service w Brzezinach. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 
4. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji z Funduszu Założycielskiego wyodrębniony 

został majątek wyrażony w środkach pieniężnych w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych). 

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 

6. Dochody Fundacji pochodzą z: 
1) majątku własnego Fundacji; 
2) darowizn, spadków, zapisów; 
3) subwencji, dotacji i dopłat; 
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego; 
6) oprocentowania rachunków bankowych i opłat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji 

skarbowych skarbu państwa; 
7) zaciągania pożyczek; 
8) innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundatorów, podjętą na wniosek 

Zarządu; 
9) dochodów z działalności gospodarczej. 

7. Fundacja powinna uwzględniać życzenia darczyńców co do przeznaczenia przekazywanych 
Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. 

8. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność 
statutową. 

9. Zbycie składników majątku Fundacji może nastąpić gdy: 
1) uzasadnia to cel Fundacji; 
2) nastąpiło ich zużycie; 
3) utrzymywanie ich nie jest ekonomicznie uzasadnione. 

 



 

 

§ 10 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku 
do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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 zwane dalej „ osobami bliskimi”. 

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§ 11 

Organami Fundacji są: 

a) Rada Fundatorów, 
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 
 

§ 12 

1. Radę Fundatorów stanowią przedstawiciele Fundatorów.  
2. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć jednego przedstawiciela. 
3. Kadencja Rady Fundatorów trwa cztery lata. 
4. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą odwołania. 
5. Rada Fundatorów obraduje przynajmniej raz do roku, najpóźniej do dnia 31 maja. Obrady Rady 

Fundatorów mogą być ponadto zwołane w celu rozpatrzenia spraw ważnych lub nie cierpiących 
zwłoki na wniosek jednego z Fundatorów lub Zarządu. Zgromadzenie Rady Fundatorów zwołuje i 
organizuje Zarząd Fundacji. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundatorów, Zarząd Fundacji zawiadamia pisemnie 
wszystkich przedstawicieli, na co najmniej 14 dni przed datą obrad. 

7. Obrady można uzupełnić z pominięciem 14 dniowego terminu zawiadomienia, o sprawy ważne 
lub pilne za zgodą wszystkich obecnych na obradach. Głos sprzeciwu uniemożliwia uzupełnienie 
porządku obrad. 

8. Przedstawiciel Fundatora może być członkiem Zarządu. 
9. Rada Fundatorów ma uprawnienia wnioskodawcze, opiniodawcze, nadzorcze. 
10. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundatorów należy: 

a) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów i sprawozdań z działalności 
Fundacji,  



b) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, budżetu i preliminarza 
wydatków, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, 
d) zbywanie majątku trwałego i ustanowienie na nim praw rzeczowych, 
e) połączenie się Fundacji z inną fundacją, przystąpienie Fundacji do spółek, stowarzyszeń i 

innych organizacji społecznych, 
f) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania przez Zarząd zobowiązań, których wartość 

przekracza 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 
g) powoływanie na okres dwuletniej kadencji członków Zarządu, w tym prezesa, w głosowaniu 

tajnym, 
h) odwoływanie Zarządu oraz każdego z jego członków, każdym czasie w głosowaniu tajnym; 
i) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 
j) udzielanie Zarządowi absolutorium,  
k) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, 
l) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji, połączenia Fundacji z 

inną fundacją, przystąpienia do spółki lub jej powołania, 
m) reprezentowanie Fundacji w stosunkach między nią a członkami Zarządu, w szczególności 

zawiera umowy z członkami Zarządu, 
n) podejmowanie uchwał we wszelkich innych sprawach, na wniosek Fundatorów lub Zarządu. 

11. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach w drodze głosowania, 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% składu Rady Fundatorów, z 
zastrzeżeniem § 18 ust. 1 statutu. 

12. Głosowania są jawne, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10 lit. g i h. 
13. Rada Fundatorów może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie 
wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Fundatorów. 
Pod rygorem nieważności uchwała Rady Fundatorów podjęta przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winna być sporządzona na piśmie i podpisana 
przez wszystkich członków Rady Fundatorów najpóźniej w terminie 7 dni od daty takiego 
głosowania. 

14. Obradom Rady Fundatorów przewodniczy jeden z przedstawicieli Fundatorów, wybrany na 
wniosek zebranych zwykłą większością głosów. 

15. Obrady Rady Fundatorów są protokołowane, a protokoły powinny zawierać co najmniej: 
porządek obrad, listę obecności, treść podjętych uchwał, listę głosów oddanych na poszczególne 
uchwały, zdania odrębne oraz podpisy obecnych członków Rady Fundatorów. 
 

 

§ 13 

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. 
2. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. Liczba kadencji poszczególnych członków 

Zarządu nie jest ograniczona. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
3. Zarząd oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany. 
4. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany, Zarząd w 

dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu. 
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, złożenia pisemnie rezygnacji lub śmierci 

członka Zarządu. 
6. W wypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes. 

Jeżeli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków Zarządu oświadczenia woli w imieniu 
Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes. 



7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
8. Do dokonywania czynności określonego rodzaju, Zarząd może ustanawiać pełnomocników 

działających w granicach udzielonego umocowania.  
9. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym Statucie dla Rady 

Fundatorów. 
10. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych planów działania, planów finansowych i 
preliminarza budżetowego oraz projektów ich zmian i przedstawianie ich do zatwierdzenia 
Radzie Fundatorów, najpóźniej na 31 dni przed ich wejściem w życie; 

b) przedstawianie Radzie Fundatorów, przynajmniej raz w roku, najpóźniej do dnia 31 maja, 
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, 

c) kierowanie działalnością Fundacji stosownie do jej celów i zadań, 
d) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów w imieniu Fundacji, 
e) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dokonywanych na rzecz Fundacji, 
f) ustalenie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, 
g) uchwalenie w oparciu o statut Fundacji, regulaminu organizacyjnego oraz planu działalności 

na dany rok i przedstawienie ich do akceptacji Radzie Fundatorów. 
11. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem Fundacji oraz spełniać swoje obowiązki ze 

starannością, przy ścisłym przestrzeganiu prawa i postanowień statutu. 
12. Stosunki miedzy Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane 

indywidualnymi kontraktami menedżerskimi, umowami cywilnoprawnymi lub umowami o pracę, 
podpisywanymi przez pełnomocnika Fundacji powołanego uchwałą Rady Fundatorów. 

13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu 
pisemnie, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.  

14. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów. 
Jeżeli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne 
do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch 
członków Zarządu. 

15. Nie zachowanie trybu zwołania posiedzenia Zarządu nie stoi na przeszkodzie odbycia posiedzenia 
i podejmowania uchwał, jeśli obecni są wszyscy członkowie Zarządu. 

16. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu wyłącznie osobiście. 
17. Posiedzeniu zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. 
18. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać co najmniej: porządek 

obrad, listę obecności, treść podjętych uchwał, listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, 
zdania odrębne oraz podpisy obecnych członków Zarządu. 

 

 

Rozdział V 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

§ 14 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność 

gospodarczą w zakresie: 

a) usługi rachunkowo – księgowe 69.20.Z, 

b) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z, 

c) działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z, 



d) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 82.99.Z, 

e) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z, 

f) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z, 

g) wydawanie książek 58.11.Z, 

h) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z, 

i) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z, 

j) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z, 

k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych 72.19.Z, 

l) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, 

m) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, 

n) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z, 

o) reklama 74.40.Z, 

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

q) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

74.90.Z, 

r) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z, 

s) wydawanie gazet 58.13.Z, 
t) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z. 

 

§ 15 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych. 

2. Fundacja dla celów statutowych może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, 
towarzystwami i fundacjami w kraju i za granicą. 

 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 16 

1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów, po wysłuchaniu stanowiska Zarządu.  
3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd. Likwidatorem może być członek Zarządu. 
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:  

a) zgłoszenie wniosku do właściwego ze względu na siedzibę Fundacji sądu rejestrowego o 
wpisanie otwarcia likwidacji, 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych 
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 



f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu 
wierzycieli, 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego ze względu na siedzibę sądu rejestrowego 
wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru, 

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.  
 

 

§ 17 

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych. 

 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§ 18 

1. Zmiana statutu wymaga jednomyślnej decyzji Rady Fundatorów. 
2. Rada Fundatorów lub Zarząd może przyznawać wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, 

prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację 
lub dla samej Fundacji. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- 
Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 


