Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja pod nazwą: Krakowska Fundacja Psychoterapii i Rozwoju „Dom Terapii”,
zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” została ustanowiona przez Michała
Czerskiego, Ryszarda Izdebskiego, Piotra Kasprzaka, Konrada Markiewicza, Katarzynę
Ramus, Krzysztofa Szwajcę i Katarzynę Ślęzak, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Gregułę w jej Kancelarii
Notarialnej w Krakowie przy ul. Topolowej 11, dnia 06.12.2017 roku.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa oraz postanowień
niniejszego Statutu.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 2.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
3. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Na potrzeby współpracy międzynarodowej, Fundacja może używać tłumaczenia nazwy
na języki obce.
§ 3.
1. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji. Fundacja używa pieczątek
z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody
i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 4.
Fundacja została powołana do następujących celów:
1. Propagowanie i rozwój psychoterapii, a w szczególności terapii rodzin, dzieci
i młodzieży;
2. Wspieranie rodziny oraz rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną
i niepełnosprawnych, w tym organizowanie wypoczynku i rekreacji;
3. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
5. Zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych;
6. Działalność naukowa;
7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
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8. Działalność oświatowa, szkoleniowa, w tym również polegająca na szkoleniu
studentów i profesjonalistów.
9. Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem.
§ 5.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii i pomocy psychologicznej, prawnej,
socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji;
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, zwłaszcza
psychoterapii rodziny;
3. Pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach
ośrodka zdrowia psychicznego;
4. Pomoc społeczną bez zakwaterowania;
5. Promocję profilaktyki i zdrowia psychicznego prowadzoną przez specjalistów promocji
zdrowia;
6. Promocję profilaktyki i zdrowia rodziny prowadzoną przez specjalistów promocji
zdrowia;
7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu
psychoterapii i profilaktyki oraz prowadzenie w tym zakresie innej działalności
szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej;
8. Organizowanie konferencji i kongresów naukowych;
9. Udzielanie porad, diagnostykę i leczenie w zakresie psychoterapii, w tym prowadzenie
działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, w szczególności terapii rodziny;
10. Prowadzenie i popieranie badań naukowych;
11. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
12. Prowadzenie działalności leczniczej i szkoleniowej;
13. Udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
14. Współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi,
zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami
i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania
psychoterapii;
15. Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi
o podobnym profilu działania za granicą;
16. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone);
17. Prowadzenie akcji informacyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej ujawniającej
problem maltretowania dziecka oraz różne sposoby przeciwdziałania ww. zjawisku
stosowane w kraju i za granicą;
18. Przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych
Fundacji;
19. Zapewnianie pomocy prawnej oraz wsparcia interdyscyplinarnego dziecku i jego
rodzinie;
20. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży
indywidualnych;
21. Pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dziecku w jego miejscu zamieszkania
w ramach współpracy z istniejącymi już instytucjami i służbami na danym terenie dla
zapobiegania występowania dalszej przemocy;
22. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie
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innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji psychologicznej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
23. Prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej oraz innych
indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej;
24. Organizowanie szkoleń, warsztatów i wypoczynku rozwijających kompetencje osobiste
i zawodowe.
§ 6.
1. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną działania podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, określone w § 5
niniejszego Statutu stanowią - w przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Podejmowanie decyzji w sprawie
podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz (w granicach dopuszczonych
niniejszym Statutem) jej zakresu, przedmiotu oraz form, a także w sprawie zawieszenia
albo zaprzestania prowadzenia należy do kompetencji Zarządu Fundacji.
3. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Realizacja zadań Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami,
w tym organami administracji publicznej.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.
§ 7.
Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok
obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 r.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8.
Fundusz założycielski stanowi 3500zł, z czego 1000zł może zostać przeznaczone na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 9.
Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1. Funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków
z programów i organizacji międzynarodowych;
2. Grantów naukowych i innych podobnych funduszy;
3. Spadków, zapisów, darowizn, subwencji, stypendiów, dotacji, grantów lub innych
podobnych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe
i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
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4. Zbiórek, aukcji, licytacji, akcji promocyjnych, loterii fantowych i innych imprez
publicznych;
5. Dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek bankowych, zysków z lokat w bankach
i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, dywidend i zysków z akcji,
papierów wartościowych i udziałów;
6. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych Fundacji, w tym
majątkowych praw autorskich;
7. Dochodów z działalności gospodarczej;
8. Odpłatnej działalności pożytku publicznego;
9. Środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
§ 10.
Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na cele Fundacji oraz realizować przychody
w celu spłaty pożyczek i kredytów.
§ 11.
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi z którymi Fundatorzy, członkowie organów lub 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”;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji
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;
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji;
4. zakup na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy,
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 12.
Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany także w niniejszym Statucie Zarządem;
b. Rada Fundacji, zwana także w niniejszym Statucie Radą.
§ 13.
Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany
na 5-letnią kadencję - członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:
a. pierwszy skład powołują Fundatorzy,
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b. członkowie Zarządu kolejnych kadencji są wybierani przez Zarząd,
c. Fundatorzy posiadają prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu
z ważnych powodów.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu, w tym pełnić w nim funkcję Prezesa Zarządu
albo Wiceprezesa Zarządu.
5. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu,
członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. śmierci członka,
b. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa
w Zarządzie, na ręce Zarządu lub Fundatorów,
c. odwołania uchwałą Zarządu podjętą bezwzględną większością głosów,
d. odwołania przez Fundatorów na podstawie ust. 2 lit. c. niniejszego paragrafu.
e. zaistnienia przesłanki negatywnej pełnienia funkcji określonej w ust. 3 niniejszego
paragrafu.
§ 14.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego Członkowie Zarządu wybierają spośród
siebie. Mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu, kierującego pracami Zarządu w
zastępstwie Prezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu wskazują
Fundatorzy, mogą oni również wskazać pierwszą osobę pełniącą funkcję Wiceprezesa
Zarządu. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego Statutu prawa i obowiązki
wszystkich członków Zarządu opierają się na zasadzie ich równego statusu.
§ 15.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów statutowych Fundacji,
b. opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki jej działania,
c. sporządzanie rocznych planów pracy, budżetu i sprawozdań przewidujących
i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane
wskutek jej prowadzenia,
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
h. opracowywanie i uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,
i. opracowywanie oraz zapewnianie wymaganej publikacji i zgłoszeń sprawozdań
Fundacji,
j. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich
zadań,
k. nadzór nad zespołami, koordynatorami, pracownikami i wolontariuszami
realizującymi działania w Fundacji,
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l. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
3. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację zobowiązany jest do
udzielenia pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji
dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych
czynności faktycznych i prawnych.
§ 16.
1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach,
zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jego składu.
W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały,
decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania
obecnych było mniej niż połowa członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo
zwołanym posiedzeniu Zarządu obejmującym ten sam porządek obrad wymogu
kworum określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stosuje się – uchwały Zarządu
zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub 2 członków Zarządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek Fundatorów lub innego członka Zarządu. Posiedzenia
Zarządu zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków Zarządu za pomocą listów
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 7 dni
przed terminem posiedzenia. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie
członkowi Zarządu, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego
korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być
wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz
porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych
sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu - uchwały
Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali o tym
posiedzeniu zawiadomieni.
5. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się sprawozdania i archiwizuje w biurze
Fundacji.
6. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia
posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają
zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie
od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu
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podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 17.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na
rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą pozostałych członków
Zarządu lub członek Rady Fundacji wskazany w uchwale Rady Fundacji.
§ 18.
1. Do składania oświadczenia woli Fundacji, w tym w sprawach majątkowych wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być
dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
§ 19.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy
członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy
nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych
czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej
przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji,
wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa przyjęty przez niego Regulamin.
§ 20.
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym i konsultacyjnym, a także nadzorczym
i kontrolnym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powoływanych na 4-letnią kadencję
przez Fundatorów.
3. Fundatorzy mogą być członkami Rady, w tym pełnić w niej funkcję Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej.
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5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
7. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a. śmierci członka,
b. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa
w Radzie, na ręce Rady lub Zarządu,
c. odwołania uchwałą Rady podjętą bezwzględną większością głosów,
d. odwołania przez Fundatorów z ważnych powodów,
e. zaistnienia przesłanki negatywnej pełnienia funkcji określonej w ust. 4 lub ust. 5
niniejszego paragrafu.
§ 21.
1. Pracę Rady organizuje Przewodniczący Rady, powoływany i odwoływany przez Radę,
spośród jej członków. Pierwszą osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady mogą
wskazać Fundatorzy.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – o ile niniejszy Statut nie stanowi
inaczej, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jej
składu. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Zarządu, Fundatorzy lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Rady zwołuje się zawiadamiając wszystkich członków drogą
teleinformatyczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady
zwołuje Przewodniczący Rady, upoważniony przez niego członek Rady lub
działających łącznie co najmniej dwóch członków Rady, z własnej inicjatywy albo na
pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady zwołuje się zawiadamiając wszystkich
członków Rady poprzez wysłanie im, co najmniej 7 dni terminem posiedzenia,
zaproszeń pocztą elektroniczną na adresy uprzednio przez nich wskazane jako adresy
do korespondencji. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce
posiedzenia oraz porządek obrad. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący
Rady lub z jego upoważnienia jeden z członków Rady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego Rady i nie udzielenia przez niego upoważnienia do przewodniczenia
posiedzeniu - przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu
członkowie Rady. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba
odpowiedzialna za jego sporządzenie oraz przewodniczący posiedzenia Rady. Do
protokołu dołącza się listę obecności.
5. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
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§ 22.
Do Rady Fundacji należy:
a. opiniowanie głównych kierunków działania Fundacji,
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. opiniowanie programów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd,
d. opiniowanie planów wieloletnich Fundacji,
e. zatwierdzanie zmian w Statucie Fundacji,
f. zatwierdzanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją,
g. zatwierdzanie decyzji o otwarciu likwidacji Fundacji,
h. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
i. wspieranie Zarządu w promowaniu Fundacji i budowaniu wizerunku Fundacji,
j. kontrola nad finansami Fundacji,
k. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Rozdział. V. Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 23.
1. Działalność gospodarcza Fundacji jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku
publicznego. Środki majątkowe uzyskane lub nabyte przez Fundację w czasie jej
istnienia mogą zostać przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej
Fundacji, jednak nie więcej niż w połowie.
2. Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej Fundacji
przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

nad kosztami

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
§ 24.
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje następujące działania:
1. Praktyka lekarska (86.2)
2. Specjalistyczna praktyka lekarska (86.22.Z)
3. Wydawanie książek (58.11.Z)
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
5. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
6. Działalność związana z dzierżawą własności intelektualnej (77.40.Z )
7. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z)
8. Działalność związana z organizacją kongresów, targów i wystaw (82.30.Z)
9. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
10. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z)
11. Reklama (73.1)
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (68.20.Z)
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Rozdział. VI. Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja,
postanowienia końcowe
§ 25.
1. Zmiana Statutu może dotyczyć także zmiany celów Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że
nie jest dopuszczalna istotna zmiana aktualnych celów Fundacji.
2. Zmiana Statutu, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji następuje w drodze uchwały
Zarządu Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów. Uchwała Zarządu
Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 26.
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 mogłyby ulec
istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą
podjętą bezwzględną większością głosów. Uchwała Zarządu Fundacji wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą
bezwzględną większością głosów. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie
zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.
3. W przypadku uchwały o otwarciu likwidacji likwidatorami Fundacji stają się
członkowie Zarządu, o ile uchwała Zarządu o otwarciu likwidacji nie stanowi inaczej.
4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności,
i wypełnić zobowiązania Fundacji.
5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały jednomyślnej likwidatorów na rzecz działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
1.

§ 28.
W razie:
a.
śmierci jednego lub kilku Fundatorów,
b.
utraty przez jednego lub kilku Fundatorów zdolności do czynności prawnych lub
c.
złożenia przez jednego lub kilku Fundatorów pisemnego oświadczenia o trwałej
i nieodwołalnej rezygnacji z wykonywania kompetencji zastrzeżonych niniejszym
statutem dla Fundatorów,
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kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do
pozostałych Fundatorów.
2.

W razie gdy w odniesieniu do każdego z Fundatorów zaistniała któraś z okoliczności
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, kompetencje zastrzeżone niniejszym
Statutem dla Fundatorów należeć będą do Rady Fundacji.
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