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STATUT FUNDACJI 
„CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI” 

 
 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Fundacja pod nazwą FUNDACJA „CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU MEDIACJI”, zwana dalej Fundacją, 
ustanowiona przez Andrzeja Gulika zamieszkałego: 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Słowackiego 44, 
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 24 kwietnia 2019 r., Repertorium A 
1980/2019, sporządzonym przez notariusza Krystiana Józefiaka, w siedzibie jego Kancelarii 
Notarialnej w Poznaniu przy ul. Kasprzaka 26/4, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) oraz postanowień 
niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
1. Siedzibą Fundacji jest Poznań. 
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 
3. Fundacja może: 

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, 
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach. 

 
§ 3. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 

§ 4. 
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji. 
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 
§ 5. 

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 
 

§ 6. 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości. 
 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 
 

§ 7. 
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących 
celów: 

1) działanie na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
(ADR); 

2) propagowanie, promocja oraz wspieranie idei mediacji i innych metod rozwiązywania 
sporów; 

3) rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych; 
4) upowszechnianie wiedzy dotyczącej mediacji oraz form jej wykorzystania; 
5) przeprowadzanie postępowań mediacyjnych w różnych jej formach; 
6) doskonalenie umiejętności mediatorów oraz wspieranie ich rozwoju etycznego; 
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7) propagowanie, promocja oraz wspieranie idei partycypacji społecznej, a w szczególności 
konsultacji społecznych; 

8) przeprowadzanie konsultacji społecznych w różnych formach; 
9) rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych; 
10) wspieranie, poprzez edukację, rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych; 
11) upowszechnianie idei wolontariatu. 

 
§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom i jednostkom 

organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach 
rozwiązywania sporów; 

2) organizowanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie mediacji jako 
metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych; 

3) aktywizowanie środowiska mediatorów do działań na rzecz rozwoju mediacji 
i alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 

4) inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej 
uregulowań prawnych; 

5) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych wśród 
mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych środowisk 
zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów i rozwojem mediacji; 

6) prowadzenie postępowań mediacyjnych na zlecenie instytucji i osób prywatnych; 
7) prowadzenie listy mediatorów działających w ramach Fundacji; 
8) prowadzenie list stałych mediatorów w sądach okręgowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
9) organizowanie i realizowanie programów stażowych dla kandydatów na mediatorów; 
10) organizowanie i finansowanie rozwoju zawodowego mediatorów, w tym fundowanie 

stypendiów szkoleniowych; 
11) prowadzenie konsultacji społecznych na zlecenie instytucji i osób prywatnych; 
12) rozwiązywanie sporów zbiorowych na zlecenie instytucji i osób prywatnych; 
13) organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form 

przekazywania wiedzy niemających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności 
coachingowej, doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych; 

14) podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, 
wychowania, kultury i sztuki; 

15) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych, seminariach, 
sympozjach, dyskusjach, konferencjach, wykładach, pokazach, konkursach, festiwalach, 
giełdach, targach i spotkaniach; 

16) organizację, promocję i udział w wydarzeniach okolicznościowych; 
17) prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez: 

wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt CD/DVD, wydawnictw specjalnych oraz 
prowadzenie portali internetowych, a także ich rozprzestrzenianie w formie sprzedaży lub 
bezpłatnej dystrybucji; 

18) prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie 
patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

19) organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw 
dziecka; 

20) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych; 
21) gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań dotyczących metod ADR oraz 

upowszechnianie wyników i wniosków wynikających z tych badań; 
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22) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność 
w zakresie objętym celami Fundacji; 

23) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego; 

24) wspieranie przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, w rozwiązywaniu 
konfliktów na drodze mediacji poprzez prowadzenie mediacji, szkoleń i konsultacji; 

25) organizowanie, wspieranie i promocję społecznego zaangażowania biznesu i społecznej 
odpowiedzialności biznesu; 

26) opracowywanie i wdrażanie programów skupiających biznes społecznie odpowiedzialny 
i społecznie zaangażowany; 

27) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację 
celów statutowych Fundacji. 

 
§ 9. 

1. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach 
zrzeszających organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne, o zbliżonych celach. 

2. Fundacja realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników oraz współpracować 
z wolontariuszami. 

3. Fundacja może współpracować z organami administracji państwowej, z organami 
samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, 
a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem 
zechcą wspierać cel Fundacji. 

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może finansowo i merytorycznie wspierać działalność 
innych osób prawnych lub osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji. 

 
Rozdział III. Majątek Fundacji 

 
§ 10. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych 0/100) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki nabyte 
w trakcie działalności Fundacji. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1 000,00 zł 
(słownie: tysiąc złotych 0/100). 

3. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in. takie jak 
stypendialny, prac badawczo-rozwojowych, wydawniczy. 

 
§ 11. 

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być 
uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. 

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach 
wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 
nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie 
majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu 
inwestycji przed jej dochodowością. 

3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nieprzekraczającej 5% 
jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub 
podniesieniem ich dochodowości. 

 
§ 12. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
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§ 13. 
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: 

1) darowizn, spadków, zapisów, 
2) subwencji i dotacji, w tym środków publicznych,  
3) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów 

wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, 
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, 
5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
6) dochodów z nawiązek sądowych, 
7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 
§ 14. 

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na 
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 
składa Zarząd Fundacji. 

 
§ 15. 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, 
w stosunku do Fundatora, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy lub członkowie władz 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, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”). 

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji 
ani jej pracowników oraz ich bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują 
w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany 
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych. 

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze 
statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków władz 
Fundacji, jej pracowników lub osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą 
Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 
Rozdział IV. Organy Fundacji 

 
§ 16. 

Organami Fundacji są: 
1. Rada Fundacji, 
2. Zarząd Fundacji. 

 
Rozdział V. Rada Fundacji 

 
§ 17. 

1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. 
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, przy czym członkowie Rady Fundacji 

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji. 
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4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem: 
1) odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 
b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 
c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub 

ułomności; 
d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego 

członka Rady Fundacji; 
2) śmierci jej członka; 
3) złożenia przez niego rezygnacji; 
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, przysługuje 
im jednak zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, 
w tym kosztów podróży. 

 
§ 18. 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością 
Fundacji. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań 

z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak 
również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji; 

2) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 
3) zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania 

pracowników Fundacji; 
4) proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu, przedstawionych 

Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania; 
5) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie 

prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 
kwotę 100 000,00 zł, za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach 
działania, o których mowa w pkt 1); 

6) wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze 
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

3. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona 
do: 

1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji; 
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień; 
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
§ 19. 

1. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 
przewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 20. 
1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na rok. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Zarządu, Fundatora, lub co najmniej 1/3 członków Rady. 
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3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek 
Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji. 

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie 
albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków. 

5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących 
w nim członków Rady Fundacji. 

6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, 
Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby. 

 
§ 21. 

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady, przy czym w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie dwóch osób, 
w obecności dwóch członków Rady. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje 
głos prowadzącego obrady. 

2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze 
głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy 
głosowania. 

 
Rozdział VI. Zarząd Fundacji 

 
§ 22. 

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na 
okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu. 
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka 

Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie. 
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 23. 
1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
2. Prezes kieruje pracami Zarządu. 

 
§ 24. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych 

sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji 
i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia; 

4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe 
kierunki jej działania; 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji; 
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji; 
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji; 
9) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji. 
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3. Budżety i plany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje 
i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego 
poprzedniego roku. 

4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, 
w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające 
przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji. 

 
§ 25. 

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania 
w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. 

2. W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń woli i podpisywania 
w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków 
Zarządu łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

3. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 0/100) oświadczenie woli może złożyć każdy z członków Zarządu 
jednoosobowo. 

 
§ 26. 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd 
formalnej uchwały. 

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo 
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

 
§ 27. 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator. 
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę 

z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji. 
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 

Fundacji. 
 

§ 28. 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, 

Rady Fundacji albo innego członka Zarządu. 
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub telefonicznie, elektronicznie albo 

w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków. 
4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający 

porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących 
w nim członków Zarządu. 

 
VII. Działalność gospodarcza 

 
§ 29. 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 
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2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych Fundacji. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

3. Fundacja może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących inicjatyw 
społecznych i gospodarczych. 

4. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od 
działalności statutowej. 

 
§ 30. 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
działalność gospodarczą w zakresie: 

1) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z); 
2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.62.Z); 
3) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z); 
4) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

(PKD 47.89.Z); 
5) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z); 
6) wydawania książek (PKD 58.11.Z); 
7) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 
8) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 
9) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 
10) pozostała działalność wydawnicza  (PKD 58.19.Z); 
11) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 
12) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z); 
13) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 
14) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); 
15) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 
16) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(PKD 63.11.Z); 
17) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); 
18) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); 
19) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 63.99.Z); 
20) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); 
21) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); 
22) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 
23) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z); 
24) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 
25) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 
26) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z); 
27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 
28) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 
29) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z); 
30) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych (PKD 72.20.Z); 
31) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 
32) badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 
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33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 74.90.Z); 

34) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 
prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

35) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 
(PKD 78.10.Z); 

36) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z); 
37) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); 
38) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z); 
39) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 
40) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 
41) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 
42) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z); 
43) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 88.99.Z); 
44) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); 
45) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); 
46) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); 
47) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); 
48) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z). 
 

VIII. Zmiana Statutu 
 

§ 31. 
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator. 
 

IX. Zmiana celu Fundacji 
 

§ 32. 
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu 
Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez 
właściwy sąd. 
 

X. Połączenie Fundacji 
 

§ 33. 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na 

warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno 
poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez 
przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem 
uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności 
związanych z przeprowadzeniem połączeni z zastrzeżeniem § 33 jest Zarząd. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się 
zmienić cele Fundacji. 

 
§ 34. 

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator. 
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XI. Likwidacja Fundacji 
 

§ 35. 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana. 
 

§ 36. 
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator. 
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora. 
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone 

z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony 
majątek, zostaną wskazane przez Fundatora. 

 
XII. Postanowienia końcowe 

 
§ 37. 

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdanie ze swej 
działalności w roku ubiegłym. 
 

§ 38. 
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
 
 
 
 

FUNDATOR: 
 
 

Andrzej Gulik …………………………………………………….. 


